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ΤΗΕ 

ΡΗ ΝΙΟΙΑΝ ΥΤΗ(ΙΝΑ, 

ο8, 

ΡΗΝΙΡ54 ΟΕ ΕΟΠΙΡΙΡΕ.», 

ΙΙΤΕΒΑΙΙΥ ΤΕΗΑΝΡΙΑΤΕΡ ΙΝΤΟ ἘΝΕάΙΙΡΗ ΡΕΒΟΡΕ; 

ΕΠΟΝ 

ΤΠς ΤΕΧΤ ΟΡ ΡΟΒΡΟΝ. 



' 

, 

. 

υ 

’ 
ν 
Ἱ 

΄ 

. 

) 

- 

4 
ν 

. 

. 

τ 

, 

͵ . 
Ι 

/ 

- 

. 
Ι . 

ο. 

ι Ν 

- 

-- 
2. 

Ἱ 

. 

49 

/ 
΄ ή ! | « 

Γ ἓ.. μ νε, π αν η 

| ν 
[ 

κξ 
οχα .' 

δαι 

4 

' 

η 

κ. ό ιό δε, “ 4 ὼὁ. 

{ Ῥ | Μπ Ἱ ρα 
ν ο | 

4 
- 

Γ . 

1 ν 

| 

. 

: 

3) 

0 

. ΄ 

| όλ. 

» “. 
ω. 

΄ 
- - 

κ 
ύ 

ή 

| 
κ. 

' 

. 
-. 

. 

| 

| 

ορ Ἅ 41 
| 

] .δ 
. 

κ 

Ἶ 

| 
- 

ΙΙΦΠΤΟΤΕ ΛΕΦΤΑ γ ο 4 φἳ-- νε : δι | 

. 

ἄρρλα  μλιαοκα οὔμι απγλαοκω Ἐ 

ο... 
5 ος λα . 

{ | νονποα πο νι | Ἐ ΛΗ . ἳ 



ΡΕΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 
ΤΗΕ Α 

ΡΗ ΝΙΟΙΑΝ ΥΙΠάΙΝΡ 

ΕὉΠΙΡΙΕΟ ΗΕ», 

ΗΙΤΕΒΑΙΙΥ ΤΕΗΑΝΡΙΑΤΕΡ ΙΝΤΟ ΕΝαΙΙΡΗ ΡΗΟΡΕ; 

ΕΡΓΟΝΜ 

της τΕΧΤΈΤ ΟΕ ΡΟΠΡΟΝ: 

ΜΙΤΗ 

ΤΗΕ ΟΒΙάΙΝΑΙ, αΒΕΕΕ, ΤΗΕ ΜΕΤΗΕΒΕΣ, ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΏΌ 

ΕΝάΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ. 

πο ΨΗΙΟΗ ΛΗΕ Β0ΡΟΙΟΙΝΕΟ 

ΝΟΜΕΒΟΌὉΌΣ ΕΧΡΙΑΝΑΤΟΕΒΥ ΝΟΤΕΡ, 

ΕΟΝ ΤΗΕ ὉδΕ ΟΕ ΤΕΓΡΕΝΤΕ, 

ΒΥ 

Τ. Υ. 6. ΕΡΥΑΚΡΡ, Μ.Α. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἀφείθη, πυρσὸς ὣς, Τυρσηνικῆς 
σάλπιγγος Ἰχὺ, σῆμα Φοιίου μάχης 
ἦξαν δρόµηµκα δεινὸν ἀλλήλοις ἔπι" 
κάπροι δ᾽ ὅπως ήγοντες ἀγείαν γένυν, 
ζυνηψαν, ἀφρῶ διάθροχοι γενειάδας' 
σσον δὲ λόγχαις ἀλλ᾽ ὑφίζανον πύκλοις, 
ὅπως σίδηρος ἔξολισθάνοι κάτην. 

185908, ΦΟΙΝΙΣΣ. 1992-4998 νο 

Μήτηρ δ᾽ ὅπως ἐσεῖδε τήνδε συμφορὰν, η 
ὑπερπαθήσασ”, Ἡρπασ᾽ ἔκ νεκρῶν ξίφος, 

ό/ 9 8) ὤ 

κἄπραξε δευὰ, διὰ μέσου γὰρ ἀυχένος ο 
ὠθεῖ σίδηρον’ ἓν δὲ τοῖσι Φιλτάτοις ον ' 
Ῥανοῦσα κεῖται, πεξιοαλοῦσ᾽ ἀμιφοῖν χέρας. 

ΦΟΙΝΙΣΣ. 146090 --- 14730. 

ΕΗΟΝΡΟΝ: 

ΜΑΤΤΗΕΥΓ Π.ΕΥ, ΔΟΜΕΕΒΡΕΤ 5Τ. ῬΟΕΊΜΑΝ 5. 
ΔΟΣΡ ΡΥ ΤΑΙΒΟΥ5, ΟΧΕΟΒΡ5Σ ΝΕΜΒΥ, ΟΑΜΒΒΙΡΟΕ: ΑΝΡ 

ΒΕΙΙ. ΑΝΡ ΕΒΠΑΡΕΟΤΕ, ΕΡΙΝΡΕΟΠΟΗ, 

ΜΡΟΟΟΣΣΙΗΙΙ, 





το 

Ψ ΤΙ ΙΙΑΜ ΟΙ ΑΥΡΙΒΙΡ, Ἠ959. 

ος της ΟΙΤΥ ΟΕ ΒΒΙ5ΤΟΙ.. 

1)2Ε4Ππ 51Η, 

1Ν {λε οοµγεε οἱ α []γε ινε πιοςὶ ἀῑθεγο[εᾶ, σ]ιε- 

ἐλευ ωἰί]ι γε/εγεπεε ἴο {ές Ῥιεγοιεῖές, ἔ]ιε οἰἴπιες ἴῑ Ίαν οἰφίίε, οτ {]ε 

«οοἱείη τω]εγετοί(]ι ἐὲ Ίιας ππἰπεᾶ, Ὀαελίπρ' αἱ οπε ἐἶπιε ἴπ ἐ]ιε διώ- 

οἡέπο οί Ῥγοδρεγίέγ, απά δι[}εἰιεᾶ αἱ αποίλετ Ὁψ ἰ]ιε δἴογπις οὗ αᾱ- 

οεγοιίψ, ἴ ἰοοᾷ δαε]ς προπ ποϊ]ιίπρ ΠΙΙΠΙαΠ ἄδ Παυϊπρ α ϱΥεαίεΥ 

εἶαΐπι οι 114/ ογαἰἰέῖε, ἐλιαπ ἰ]ιε πιι{ρ[εά Πἰπάπεςεες ἴ ετρετί- 

επεεά Γγοηπι φοιε ἐπ ἴ]ε γεανς 1810 απᾶ 1811, ωἰῇ έιε οῦ[ἱρ πρ 

ἐπίγοάιοίίοπ {ο οὔ ΕΗωπιρ]γεψ [λαογ, Βαγί., ωζέ]ι τωλ]ῖο]ι γ/οιι [α- 

υογεᾶ πιε ω]ιεπ ἵ [ει Εγὶο]. 

Ίου ᾖεςς ἆο ἴ /εεῖ ἱπαεῦιεᾶ ἰο γ/οι ΤΟΥ ΠΙΠΙΕΥΟΙΙ αείς 

οἱ αἰεϊπίεγεκίεᾶ [γἱεπάςλίρ {ο πι περ]ιετο, δοί]ι θε[ογε απἀ α[τεγ 

301 ιεπιογαῦ[ε αφοεπέ ἴπ ἴ]ε Ῥα[ίοοπι ἵπ εοπιραπγ τοι «Ἠγ. 

Φαάἱ6γ. Ἠ]ιαί ὦεγε Ι)αυϊᾷ” 7εε[ίπρς απ πιῖπε, ἴπι εΟΊΙΠΊΟΠ το] 

πΙαἨΥ/ ἰ]οιµδαπᾶς οὗ /οιγ ε[ίοω-οἰίπεπς, τω]ιέπ τῶε Πιεαγᾶ 1/Οἱἱ ]αᾶ 

}αἴῑεπ ἐπ ἐ]ε «εαξ «4πά ω]ιαί ]οψ επδµεᾶ ο ἐ]ιε πε» ο 3/οµΥ ϱΥο- 

υἰζεπέλαί εδεαρε δ 

Τε ρἰοίγε οἱ έλε πιογπίπς 1 ἰοο] ἴεαυε οἱ φοι αιἀ 

οἱ Βγὶκίοί, ἰς ὑπαειἰρζψ ἱποργίπίεά οι 4 ΠΙΕΠΙΟΥΊ/----απά ἴπ οοῖογς 

ἴδιε πιοςί ]αἰ(]γιῖ απά τη/αάϊπο ἴ9εε ἵπ πιπίαίιγε, αἲ ἴπ α (απιε- 

γα Οὔδεμγα, εωετγ Ρέγδοπ, Ῥίασε, απἀ ἰπείάεπέ ἵπ πι ραγίῖιρ 

δ6ΕΛ6 Ίγοπι α οἴί πι τλίο]ι Ἰ Ἰιαᾶ Όεεπ επἰγεπιεῖγ Ἰαρρν, απ 

Τοπ λε ργἰπεῖραί ἐπ]αδίίαπίς οἱ ωλέο]ι 1 ]ιαᾶ πιεί τοἰ(]ι ἱππιπιε- 

γαδία [ανου». | 

1μεγε, ω(]ι έ]ιε Τεἰεδεορε ἀἰγεοίεᾶ {ο ἰᾖε ΕΠ εαὈεπς, ῶας 

1 ο/ἵεη ιεγυογἰπρ' ἰ]ιε φἰιρεπάοιις Γαὐτίο ο ἐ]ιε {πίοετοε, απ αἲ- 

εεπαάϊἰπρ[ν ρεπεἰταἰῖπο ὀειοπᾶ ἴ]ιε ἐἰπιῖ(ς οἱ ἴ]ιε ωογζά υἱφίδζε {ο ἐνε 

παζεᾷ γε, παγγίαᾶε οἱ παἰ(εε ἐπίο θοιωιά[εος «ασε 5ο ἐΛίε]ς τού 



νι ΡΕΡΙΟΑΤΙΟΝ. 

ογῦφ οἱ αφἰοπἰνλίηρ πιαρπἰ{ιᾶε απᾶ οταπάεμγ.---απᾶ ο[ίεμ, ὃψ 

Πεῖρ οἱ ἰ]ιε Μίογοεεορε, ἀεδοεπαῦπρ ἐπίο ]ιε Φοίίοπι]εδ ἀερί]ι οἱ 

αἰοπιβ, ας Ἰ ρογἱπρ ο έ]ιε επι{η/ οἱ πιαίίετ, απ εταπεἰπίπρ ἐ]ε 

οἰγιοίμγε οἱ απϊπια[εη[α εοιπέζεος ἐπ πιπιῦετ, απ οπιαζἰ θεγοπά 

ἰ]ιε μἱπιοδί ροῦεγ οἱ ιαπ’ εοπεερίίοῃ. 

Εγοπι ἴ]ιε διά οἱ Ε [οεορ]γ/, απ πιοί {ες ο 6ε- 

πηϊρίγγ, Φεἰεποε τω]εγεο] 1/0 ὤεγε γ/ομγφε[{ Γοπᾶ, απ ω]ιεγείη 

γοι ετεεί, ἵ ᾖιαῦε ἀευίαίεα ἐπίο {]ιε ἰαὐγγἰπί]ς ο) Ῥ)ἱοίοσψ; απἀ 

Πέ ω]ιο θε[ογε ας ππιοδίζή οξεεμρῖεά ἴπ οοπΦίγἸ(ο(ζγηο' οπγἰοι:5 ϱἶεσες 

ο] ΙΜεελαπίεπι, απᾶ ἵπ απια[η2ὔπο' {ιο υαγίεᾶ ργοδοίίἰοπς ο] Ναίαγε, 

48 ΓοΥ' εοεγαἰ γ/εατό ραοὲ θεε οἰε]ί επαρ]οφἐά ἵπ ΠτεαςΗγπρ 

γἰαδίες, απᾶ οαππῖπᾳ. {ἡε-βαρες ο {λε γεε] απἀἆ Ινοπιαμ. 

77Λαίευεγ ῥγοβείεπε Ι πια Ίιαυὲ πια] ἐπ (λές ὀγαπολι 

οὗ εαγηίπρ, ἵ οτὺε επἰζγεῖι {ο γ/οιι, το]ιο [εί ἀἰγεοίεα με θεμί οὗ 

αι) ἰ]οιιο]ιές' ἴπίο ἰ]ιαί ελαπεί;. Που ἶ εοπ/εςε ἐ]ιαί ἀωγίης 114 

Ἑάησαίίοπ, ωληίο]ι ας εεγἰαἰπ[ Πθεγαῖι 1 ]αά οί αἰἰ είπα έἶιε 

ζεασέ ἰάεα οἱ Ῥτγοδεειῖπρ απ πέϊπιαίε αἐφιιαἰπίαησε τοἰέ]ι ἔ]ιε ποῖ- 

πιωία οἱ έλε αι απά (ατεε] Ιαποπαφεν. «ἱ [εποί], Ποωευετ, 

(Προς) γ/οι ὑπςίγιππεπίαΠίέγ, απ πΙγ οτύπ Ρεγξένεγαποε, Ι Λαοε 

ασφιγεᾶ α ἰο[εγαδίψ ογχἰσαί Ἰιοωϊεᾶσε οἱ ὁοίᾖ. 

Φ[γεγ πε, {]ιεπ, Του: ἐ]ε' εεοεγαέ γεαδοπς 1 ανε α- 

ἀμοειῖ, {ο ἱπιςογίδετο φοι {πε Γοοτοίπς Εάῑίοπ οἱ ἔλε Ε Πωπίοίαη 

Γἱγοίπε οἱ Ειγέρίάες, απ γερεείΓω[ζψ ἐο δερ γοι ασεερίαπεε οὗ 

ἐς [}εαἰσαίίοπ, πι ἰεδϊπιοπ/ οἱ ἴλε εἵπεεγε εδίέεπι ἵ Ίαυῦε ΤοΥ 

φοιγ υὑίαες, απἀ οἱ λε απ]είσπεᾶ ογαίμᾶε ω]εγετο ἴ γε- 

πιαΐπ, απιά ε]ιαἰἑ {ο πι ἰαΐεσί θγέαίπι τεπιαΐη, 

1λεατ 51, 

Τοιη Οὐἰσεᾶ απἀ Οὐδεᾶἰεπί δεγυαηί, 

8 νο Ελωανὰρ. 

ἕωή 
1,οπάοπ,. 

15ί απματη, 1593. 



το 

ΤΗΕΡ ΠΒΕΑΡΕΠ. 

τν ΠΥ Ργείαοε {οίπε ἨΠεειβα, Ρυ)]ε]χεὰ η Οσοίοῦετ ]αβί, Γσανε «οΠΊθ 

εκρἰαπαίίοι οἱ {πε Ρ]αι ου ΨΠΙοὮ 1 παά υπάεγίακεη {ο εἀῑίε α 5ογίες 

οἱ θε]εσί Τγαρεάἰες {Γοπι {1ε (πΤοεΚ, αἴτετ ἴΊε πιοδί αρρτογεὰ Τεχί, 
Πεεγα]Ιγ (ναηεἰαίεά Ιπίο Ἐπσ]ίΏ ῬτοῬε, απά αοσοπιραπ]εά ΡΥ (λε Με- 
ίρερ απά ΟΥάεΥ, 

Τίιε Ργεσεπί ΡΙαΥ, Ὀείως {πε Τμίγά ος {πε Βετίες, 1 Ώαγε Ὀνουσ]ί 
ουί δοῦπεγ παπι να ρτοπηΐδεά, ἵΠ Πιοβί γεδρεοί8 εἸΠη]]αΓ {ο {πε ἨΗε- 

ευσα---απά ἵπ ποιηίπρ Ιη{ετίος {ο .. 
Τη {νε (γοε]ς Τοεχί ο εινα Μεάεα απά ἨΠεοιθα, Τ ρ]ασεά (νε πιατ]ς 

οϐ πε ὈγεαίΏίηρς (τὸ ψιλὸν καὶ τὸ δασύ) οἩ ἴἶε ΒΠΑί νονγεὶ οἵ ενεΓγ 
ἱπ]ίαἱ ἀϊρμίποις; απάἀ νε (λε δα!ηε 9γ1]αΡ]ε ἴναά η αοσεΏηῖ οἳ 1ξ, 
Ι ἀῑά ποῖ εεραταίε (πε ασοεπί {Τοῖη {πε Ῥγεαίπίης: οἳ ππαίαγετ «οη- 
εἰάργαίίοη, Πούψενεγ, 1 Ἠαγε αἱαγ5 (μγουσπουί (πε Ῥμαρηίδεα; δεί {πε 
ἃεσεπί οπ {Ἠε Ἰαφί γουνεἰ οί (ε ἀϊρμί]μοης, εοηέϊπαίης (Πε ὈγεαίΠίηρ 
ο ἴἶια βγεί, Έος οχαπηΡΙε, 9υ6Ἡ ΨΥΟΓά8 ἄ5, αἷμα, αὖ, εἴη, εὔοπλον, οἵνα, 
οἶδα, οἳ, οὕνεκα, οὗτος, (Πῖ Ὀείηρ (χε νναγ ἴω νΒΙΟΒ (Πεγ αγε σεπεΓαΙ]ψ 
Ρτϊπίεά), 1 {οΓπιετ]γ ψτοίε ὤιμα, ὧν, ἔνη, ἔνοπλον, Ὄίνα, ὄνδα, ὃν, ὄννεκα, 
ὅυτος, Ὀαί ΠΟΥ; ΥγΙ{ ΠΊογς, απἀ, [ νεπίαγε {ο (λίηίς, ρεγ[εοί εογγοοίηεςε, 
Ι Παγε εἀ](εά ἄθμα, ἀδ, Είπ, ἐύοπλον, ὀΐναω, ὄΐδα, ὁὲ, ὀίνεκω, ὀῦτος. ἵπ (πε 
Οτάετ, Ι]κενγῖρε, νηεπ α ψοτά Όεραη γη] α δἱηρ]ε αοσευίεάἀ νον/εἰ Τη 
οαρ]ία|, απαθρίγαίες, 1 ννας ἵη {πε Παδῖ{ οἳ πιαγκίησ (ἴε αεζεηί α[ίεγ 
ἴπε Πείίεγ: (18, ΄Αρης, Άργος, Ίω, απά {πε Ἰἶκε, ας (ἶνεγ υ]] Όε {ουπά 
η {πε Ογἀο οἱ ἴἶνε {οἱ]ογίης ΡΙαγ, 1 ιιδεά {ο νΓίίε Α΄ρης, Α΄ργος, Ιω, 
οσσαδἰοηῖηρ α Ὀ]απ]ς 6ρασε α[ἴτεγ (ἶε αεσεηίεὰ Ιείίεγ. 

Ἐχοερίίηρ 1Ώ έεδε (νο ραγίίου]αγ Ἰηδίαηοες, ν/μεγεοί (Πε βγεί ἷ9 
οεγίαἰηΙγ αη Ιπιρτογεππεηί, απάἀ {με οἴπεγ αἱξο αΏ Ἱπιργονεππεπί ας {αγ 
ἃ8 4 Ιπη]ίεά «Ἠοίοε ψνου]ά ρεγιη(ί, 1 Ώαγε ἀενίαίεά ἵη ποίλ]ηρ {Γοιῃ 1ῃε 
Ρίαη 1 Ἰαιά ἆονΏ {ου ΠΙγΦεΙ{ 1η πιγ Ῥτείαοε {ο ἰμε Πεευθα. 

Τη ἐλαί Ῥτγείασε 1 αἰ]αάεά {ο 5ενετα] ἰγροσταρῃίσαἰ εττοις ἵπ (πε 
Τεχι οἱ Ῥογεοη, απάἀ υγ]ι]ι Ὀ]επιίσηςς οἱ {Π]5 5ογί [ὶς Ρ{ιορηἱςςος Π]κευνῖςε 
αὈουπάς. Ἰη/Πεη Ἡς εἀ]ίοὰ κλάοντ᾽, Ηεο. 598, 1 ἀῑά ποῖ επῖη] Πῖπι 5ε- 
τ]οςς, απά (Πεγείογε Ι Ἰιαά ηο Ὠεειίαίίοπ Τη ΓεδίοΓγῖΏσ κλαίοντ᾽. Βυΐ ἵῃ 
πε ΡΠαηίςεα», νείβε 421, 1 Ίιανε, εοηίτατγ {ο {Πε Ργο[εβεογ΄ς αγογεἆ 
Ἱπάρπεηί, γεδίογεά {νε Ροϊπί οῇ Ιη{εγγοσαἴἶοη 8ΠΙΕΓ ποῖον. Ῥμε] πιῖς- 
ίαΚες 35 δεί {ου δεῖ, Ραηῖβς. 48, απά ἄφειναι {οΥ ἀφεῖναι, Ῥπαρηϊς». 497, 
η ηεατ]γ (ηγοε Παπάγεά οίπενς, 1 αἰγοαίε {ο 5 ογετεὶσᾗί {η (πε 
Ῥγεβα Ῥγοοί. Χο Ἠαπιαη ργοάιοίἶοη ἶ5 Ρεγ[εοί! Ιπάεεά, ποἰνη(Πείαπά- 
ΠΡ ἴηε ΠΙΠΥ Ῥεαιί]ες ἵπ Εωτίρίάες, ἴΠεγε αΓε αἶδο ΠΙάΠΥ σ]ατίηᾳ 
{αυ]ί5, αηά 9 εγεγαὶ Ῥ]αγα, 1{ 1αάἱσίουκὶγ ουγίαϊ]εά αἱ Ιεαςί οηε Πα]{, 
που]ά Όε ππογε εχουἱς](ε]γ Πε (ἴπαη ίΠεΥγ ηουγ αΓθ. 

Τη ΠΙΥ Τγαηδ]αίίοη οἱ (ῑῖ Ῥ]αγ, ας οί ἴ]πε ἴνγο {οΓΠΠΕΣ, Ι Ώαγε εἰ- 
ἀεανουτεᾶ {ο σῖνε α {αἰ(Π{α] (γαπεοβῖρί οῇ (νε Ιάθας οἱ ἰπε Αιίου, α9 
Πεγα]]γ αξ (πε ἀϊβενεηοε ο6 Ιάΐοπι γ’ου]ά νγεἰὶ Ρειποῖί. ΜΥ 5αοςεςς, 
Ἠούνεγεγ, ἶ5 {ασ {γοπα εαυ]α] {ο ΠΙΥ Ψἰσιες: γεί υηίΏ 5εγεγαὶ ῥρᾶξξασε» Ι 
8Π ποί ἀἱδρ]εαφες ----αυαοἷι ας ἵω (πε Ιπίεγγίευ/ Ὀείνγεεη «οσαθία απά Ίχευ 
ΦΟΗ, ΊΥοΠῃ εἶιο Ἰαά ποί 566Ώ {οΓ ΠΙΑΏΥ γεαΓ5, Ὑ/πετε (ε ασεἀ 4ππεεῃ, 
αἱ ᾖγεί ἵη ταρίυγοις {γαηβροΓί, Υ. 52].---946, «ρεακς ας [οἱους : 

ἔ1π ω]ιαέ ἐεγηις δ]ιαἰἰ 1 αάάγε ἐ]ιεεξ ἴπ ω]ιαὲ ΠΙάΠΕΥ αἱ αἲἲ, υαἰκίπς- 
ἔπ-παρίιγε-αγοιπά ἐλες, δοί]ι οπ-{]ιαί-σἷᾶε απἀ ο ἐ]ῖδ, τοἰε] /ηή απας απἀ 
ουδέ] γή ωογᾶς, δ]ιαἰ1 1 τεαρ ἐλε υαγὶεᾷ ϱἴοασωγο, ένα ἀε[ίσλέ οἱ 1ηΥ ΓΟΥΗΙΟΥ 
ύους 



γη] ΤΟ ΤΗΕ ΕΒΑΡΕΒ., 

«4 / 31Η 5οη, ἔλου ἰς[εκέ ἐν Γαἱ]εγ”ς Ίοιδε ἀεδεγίεᾶ, σοπὲ Γογέ] ἄπ' 
επέ]ε ὃν ἔ]ιε ογιεἰ-ἐγεαέπιεπέ οὗ ἐπ ὑγοίλετ! Ἡοω ατγἀεπεῖγ-ἰοπρεᾶ Γον ὃν 
ἐλγ ΠΓἹεπᾶς/ Ἠοω αγάεπέζη-Ιοπρεᾶ Γον ὃν Τιεῦες! Απά Γγοπι-ω]ίε]-έἶπιε 
1 απι 5ΊΟΥΠ ο) 714 λοαγή [οεῇ» δίεερεᾷ -ἴπ-ίεατ», ιμέ(εγῖπρ ϱΥΟάΠΟ-Ο/-κοττοτυ: 
απά οιγτρέ ο η ωλδίε γοῦε», Ἰ τεεεῖοε-ἵπ-έπελαπσε αγοιπᾷ Ίπε έλεδε 
“ποτ αγά τυεεᾷς-ο/-ώο. 

«« Ἐω {ε οἷά πιαπ ἴπ έ]ιε ρα[αςε, ο -δἱσ]έ-ὂογε[ι, αἴωωαψ» Ῥγεδεγοίπς α 
έεαγ-]Γαιιρ]ιέ τερτεέ ΟΥ έ]ιε µπαπἰπιοιιδ-πιέάδιγε οὗ έἶιε Ὀγοί]ιεγς, ἐ]ιεῖγ δερα- 
γαέῖοη ἴπι έλα Γαπιζῖψ, Ίαν Πιαᾶἰν-γιιδ]ιεᾷ ἐπαεεᾶ ηυζέ]ι ἐ]α δυογά ροπ ππιτ- 
4ετ δε[/-ἴπ[οίεά----απά νἱέ]ι έ]ιεΊποοδε οῦεῖ ἐ]ιε θεαπιδ-ο/- ἔλε-ᾖοιιδε, δειυατί- 
ἔπσ ἠὲς ΠΓιΣέ1έδ6-6μΥδές οη ]ῖς οἰ]άγεπ: απιᾷ ποϊέ]ι Ρἰαϊπέῖοε-οτίεδ οὗ Ίαπιοῃ- 
ἑαέΐοη {9 Ίιε οοπέζπια[ῖν οαιί-ιρ ἴπ ἀαγᾗπεδοι 

Τη (πε φΠο]ο οἱ ἴπε ἸΜεάεα (πετε οεοιιγγεά οΏ1γ {πγο γεῖβες Ῥγε- 
εἰαάίησ Ὦγ (είν Ἱεηρίῇ (λε αἀπη]δοῖοη οἳ (Πε Μείτας Ιηίο {πε 5αΠιε 
Ίπε ν]ί (πε πνογάβ. Απά α5 ίΠεΥ Ίνεγε Ροίῃ Ώασίγ]ῖο Ηεχαπηείοις, 
Ῥηϊηίεά {Πε ψοτά ΠΕΧΑΜΕΤΕΕ ἵπ ει οἳ {πε Μείγες, (ας Ιπάϊσαίίηρ 
5 υγε]] ο βγδίεΠῃ 45 ἴἨε ΠπεαξΙΤε. Ἰ/εη {ηε 6αππε οεσεΓγεά πμ {πε 
ἨΠεουθα, νΏ]ο] Παρρεπεά Ἱη οΠΙγ {ογ Ιηδίαησες, 1 ρτϊηίεά (πο γνογά 
ΗΕΧΑΜΕΤΕΙΕ Ρρτεσεάεὰ Ὁ} ΙΠείίετ ροϊηΙηρ οί {ηε ραγου]αγ {εεί. Τη 
ἴπε ῬΠαηίςεα ΠιαΠΥ Υεγςες οἱ (λΐς5ογί γε πηεί υγ], απ (λεςε 1 Πάνε 
{γοαίεά α» Ἱπ ἴμε Ἠεοιυδα. Ῥυί {Πεγε ἵ9 αἷεο αποίΏεγ δρεςοῖες ος Π]ε- 
ἴγε ΝΕΓΥ οΟΠΙΠΙΟΩ ἵπ {Π]5 ΡΙάγ, ΏδΙΠΕΙΥ, Τε Ἐγοε]αϊο Τείταπιείετ (α- 
ἑα]εοίίο, 5ο ἂ5 {Πε επ(ῖτε ο ΡΡ. 46, 47, 45, απἀ 49, ψΙίιῃ φενεγαὶ 
γθγςες {ατίΏεν οἡη. ἜΤηεςδε 1 Ἰανε 56αηπεἆ απ ἁῑνιάεά Ιπίο ΠιΘᾶδΙΓΕ5, 
επιρ]ογίηρ ]είίετς {ο ερεοῖ{γ {πε {εεί:----έ [ος {τοςῄμεε, γ {ου (τίογας][, α 
{ογ απαραβεί, 5 {ογ β8ροπάἆεε, απάἀ Ἰα5/1γ, ἆ [ον ἀαείγίε; 8 ἵη (Πε {ο|- 
]οψ]ησ Ίίπες 616---615. 

ΠΟ. ᾿Ἐξελαυνόμεσθα πατρίδος, ΕΤ. Καὶ γὰρ ἦλθες ἐξελῶν. ένα || εε,ί-- 

ΠΟ. Αδικία γ, ὦ φεοί. ΕΤ. Μυκήναις, μὴ νθάδ, ἀνακαλεῖ Φεούς. | 549 [ένο --- 
ΠΟ. Ανόσιος πέφυκας. ΕΤ.᾽ Αλλ᾽ ὂν πατρίδος, ὡς σὺ, πολέμιος. |έ,ἱ5 [1119 

ΤΠε νγογά 9εοὶ ἵη ἴΊε ηλϊάάῑε νευςε, Ἰ Ώανε γεραγάεὰ 5 ἴπγο θπογί 
ΥΙ]αῦ]ες, {ο υΠΙο]ι 1{ αηΥ οὈ]εοίίοη Ῥε πησᾶε, Ι Ργοποιιησε Ἱί α ΠΠΟΙΟ- 
ϱγ]]αῦ]ε, απά (Πε [οοί Ώεσοπιεξδ α {Γοςῃεε Ἰπείεαά οἵ α (γίργαςῃ., 

Τη ΤΩΥ Νοίες, {ου α οουκἰάεταῦ]ε Ῥογίίοη οἳ ΨΠΙΟΠ, 1 αοεκηογ]εάσε 
πηγσε]έ Ιπάερίεά (ο Ῥογφοη, ἴπεγε αγε ΠΙαΠΥ αποία(ἶοης απά ΓεπηαίΚ5 
οπη]{εά {ου ναηί οΓ γοοπι. Ο6 είς ΚΙπά αγε, Πγ5ί, Τ]ε Πέεςροηςε οὗ ἐλα 
Ογαεῖέ ίο Πιαίμς, αἲ ν. 17: δεσοπᾶ, ΤΙε πίσπια ο) έιε δρηίπα, αἱ ν. 45. 

1. Χρησμὸς δοθεὶς Δαϊω. 
Λάϊε Λαςδακίδη, παίδων γένος ὄλθιον ἀιτεῖς 
Δώσω τοι φίλον ὑιόν' ἆτάρ σε πεπρωμένον ἐστὶν 
Παιδὸς ὲοῦ χείρεσσι λιπεῖν Φάος. "Ὡς γὰε ἕνευσε 
Ζεὺς Κρονίδης, Πέλοπος στυγεραῖς ἀραῖσι πιθήσας, 

“Οὔ Φίλον Ἡρπασάς ὑιόν' ὁ δ᾽ πύξωτό σοι τάδε πάντα. 

1Η. Τὸ τῆς Σφιγγὸς ἀίνιγμα. 
"στι δίπουν ἐπὶ γῆς, καὶ τέτραπονιὀῦ μία φΦωνὴ, 
Καὶ τρίπον' ἀλλάσσει δὲ φυὴν µόνο, ὅσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν 
'Ερπετὸ κυεῖται, ἀνά τ' ἀιθέρα καὶ κατὰ πόντον. 
αλλ’, ὁπόταν πλεύνεσσιν ἐρειδόμιενον ποσὶ βαΐνην 
Ἔνθα τάχος γυίοισιν ἀφαυρότατον πέλει ἀυτοῦ. 

ΔΑ» {πο Πεουῦα οοπίίη1ε8 ἵη ργεαί ἀεπιαπά, απάἆ α5 α εοηφδΙἀεγαβ]ε 
πηυΠ]θεςΓ ο{ αρρ]σαίἶοης Ἰας αἰγεαάγ Ῥεεη εαάε {ου πε Ῥηαρηίρεε, 1] 
νεηίαγε {ο Ἱορε θίαάεηίς ν]] ἀετίνε Ὀεπεβί {Του ΠΥ Ια0ο:ς, 

1,οπᾷοἩ, 2πᾷ απιατη, 19328. 



»ΌΜΜΑ ΤΥ 
ος 

ἘΑΟΤΡ5 ΑΝΡ ΟΙΠΒΟῦΌΜΕΤΑΝΟΕΣ ΟΟΝΝΕΕΟΤΕΡ ΠΝΙΤΗ ταΕ ΡΙΑΥ. 

Τπε Ῥ]ιωπίβεα, α ἆταπια ος στοαί πιθγέ, ναβ νιηίίοι αΏοιί 3360 γεαις αµο. 
ΟΕ ένο 90 (χασοά1ορ οοπιροδεά Ὁγ Εππήρίἁςς, Τῖ νναδ οπς οἱ {νο πιοδί αρριονεά 
ϱἨ {ιο βίαρο αἲ ΑίΠΘΗς; απά Ίαν (Ἠγοισίι α φετῖθ» ο ασε Ῥεευ αἀπιῖνοά 1π αἲὶ 
«οπηίτίθς Ὕνεγο {ια (γθεὶς Ἰαπριασε Ἰδ Όθ6εῃ οπ]τναίεά, Τῃε 8ζεπε 18 αί 
Τμε06ς, {1ο οαρίίαὶ οἱ Βαότία, αἲ Εἶια (ἶπι {]ιθ οἵ(γ ννα5 μοείεσεὰ ὮΥ ἴῑε Αγρίνες 
ππάογ Αἀτάφίις ἵη Ρ6ΓΦΟΠ απά 6ενεῃ πορ]ε σεπεγα]», νι ένα νίεν’ οϐ ορίαϊηῖης 
{ον Ῥο]γηίςσςς 19 γισ]ίέα] Αἴνατε οἱ εἶια {ἨγοιΠθ. ΓΗ ρ]αγ 15 5 ὐ]ίπιο απ ρείμείῖο 
εεοπρ]ου!, οχηΙρίίησ νατίοι5 ραδδίοης ος {πε παϊπά, απά (ἰχεῖς ἵπβπεπες οἨ {6 
αβαϊτς ος Η{α. 

Τά1μ5, Κίπσ οὗ Τιεῦθς, Ἱιανίηρ γοσαϊποἆ ροβςθβείοπ ος Ιή5 ἀοπιπίοπα, αίτθς 119 
οαχρι]εῖοα {γοιη Εἱ5 ΚΙησάοπι Ὁγ Απιριήοη απά Ζότ]νας, πιαντ]εά Φοεάρία, ἀαιιρ]ι- 
16Υ οὗ Τεπαοσειιδ ἴ6 εἰά6γ, απιά αἰρδίοι οί (ἶε Έμεραπ Οτέοα. ΠΗανῖηςρ οοπβι{εἆ 
τἶα ογασἰο θ ννας Ιη{ογπιθά Ίιε 5ιοιι]ά ἀῑε Ὁγ ἴἶνε Ἰιαπᾷ ος 9 8οη, απά εγθίοτε 
θ γαβο]νεὰ {ο Ἠανθ πο οἰή]άτοη. ἸπίοχίσαίΙοη, Πούνενες, Ιπαάο Είηχ ν]ο]αίο 5 
η{ΘΠ{Ιος, απά οοάφία ννας ἀοϊνετεά οί α Βου. Τε ο)Η]ά, α5 8ο0Ἡ α5 ΏοΓη, ννα8 
5ίνθηι {ο 50πι6 Παγάθπηθη {ο Ὀ6 οχροβεά οἳ Μουπί ΟΙ(νῶνοη, σεις Εἶνε νγαῖης 
Ξεπάϊπᾳ ιο Ἠογβες ος Ῥό]γρι», Κῑπρ οἱ Οότ]ιπί, (ουπά πα; απ οαἱ]ες Επι Ο241- 
Ρᾳ5, Πεν ης Ἰαά ταασ]εά πιαπηοοἆ, Ίνα πνεπί {ποια (με οουτί οἳ Ῥό]ψθις, ο 
οοπδη]έ {πο οταε]α αἱ έ]ρΗῖ, απἀ νναδ ἴΊιεγο {οἱά ποῖ {ο γείπτη Ἠοπιο, εἶδε µε 
βΙου]ά Ῥεσσπ]ε {λε ππαχάθγες ος 5 {αίΠοΥ, απά (νε Παδυαπά ος Πἱ5 πιοίἸθγ. Ἠθ 
αςογάἴης]γ ἀείειηϊηεᾶ πονες {ο τδίάΤΏ {ο Οόπ]πίμ, αηά ννας (τανε]]ίης (ονγατάς 
Ῥ]όςίς, νν]λεη Ίιο ννας αεοἰἀεηία]Ιγ ονεγίαἰκεη Ὁγ Τάϊας ἵπ 5 οἰατίοί---ἴου Τιάϊμ9 
1γα5 ἴΠεη σοῖηρ {ο Ὦό]ρΗῖ {ο πια]κα οπαιΙγΥ αροιί Ἰδ 5οπ. ἘΤ]ε ομανγίοίεεν ἆε- 
εἶτεά (Γάϊρις {ο οἶεαν (α νναγ, Ὀπίέ ο τε(αθε---απά {ἶια Ώουβες το οι. ΠἴΠα, 
Ἠ/μετειροῦ {αγηΐης τουπά, Ίνο Κῑεὰ Ὀοί]ι Τ άἴας απά (να εἸατίοίθθς. 

άἱριιςδ εοπ{ϊπαῖηρ Ἠῖδ 10ἱ/ΠΕΥ Ίν5 αἰίταςίεᾷ {ο ΊμεῬες ϱΥ (ἶε {αππιε οί α 
πποηδίεν σα]]εά {ια ΒρΗίηχ, ννηῖοἰι πε Ἰηίεδίεά Ῥαόήΐῖα. Εοιτ Οτόοη, :οφδάδία 5 
Ῥτοίμευ, ν]ιο βιιοσεεάεά Ἐ,ά4118 ἵη ένο Κἰπράοπι, οὔογεά ἴ]ιε ογοννη, απ ἴῖς ἶδίες, 
10 ἴθ πιαἨ νγ]λο 5οιι]ά 5οἶνο {ο αοπίρπια ος (ῖς πιοηβίθν. (Εάἱρις οἰνεά ἴί--- 
πιαττ]εὰ «Τοοάρία---Όεσαπηο πο οἱ Τμεβος---απά, ππσοηδοἱοις]γ, Ὀγ ῖς ΟΥΥΏ Πιο- 
Όιευ Ἰιαὰ {ους ελάτε, Ἐτόοσ]ες, Ῥο]γηίσς», Απάροπο, απά Ἰδηνέηο, 

Αἲ Ἱεηρίῃ Πανίης ἀϊδεονοτεά ἴἶιε Πουπίά ο11πιες οἱ νλῖοἩ Ίε Ἰαὰ Έδευα ρυ{ψ, 
Ίο ραί οί 5 6Υ65, αἱ Ῥοεῖηπς ππννοτί]γ {ο 566 {16 Πσίνε, 

Ειόος]εν απἀ Ῥο]γηίσες πονν αρτεε {ο τεῖρη αἰίετηαίεἰγ, εασῖ α γεατ: απά {ια 
{ΥΠ16Σ, ἵπ τἱρ{ οϐ ριπποσεπίέατο αβθπηος {1ο τεῖης ος σονογηπιθηί---- ία Ιαΐΐίευ 
ἀερατίίης α ν]]ης εχί]ε ἀππίης {ιο τοῖρΏ οἱ ῇδ Ῥγοίίεν. Αἲ ἴἶιο ου οἱ Το 
σολ αλ Ῥο]γπίοςς τείαιπεᾶ, Ἐίόοσ]εβ νγοι]ά πο τορίση, Ῥιιί ἀτονα Είπα {τοπα 
ἴ1ο τοα]η], 

Ῥο]γηίσθβ ΠΟΝΥ 60Π168 {0 Ατσος--- πιαττῖθα Αιρία, ἀαισμίεν οἱ Αάνάρία» πρ ος 
16 Αισίνες---απᾶ αἰάεά Ὦγ Ἰῖς (αέλογ-ἵη-Ίανν, πιανς]ες νι αὖ αγγ ασαϊηςε 
ΊἼιερος, 1961 γεαίΑ Ῥείοτε Ομεῖθ. Αίοι βενοτα] αΚἰτίδηες, ὧς ΘΏρασος ννῖτ]ι 
Ἐόος]ες 1π εἴησ]ο οοπιδαί---γοσεῖψες {Γοιη Είπα α πιοτία] ννοιιπά---γεῖ δἰιοαίς Πῖ5 
{α]ομίοι ἵπ Ἠ]ς Ἱθαγί. «Σοσάφία, δοεῖης Ῥοί]ι Ἡευ 5οµ5 ἀεαά, εἰαῦς Ιειδε]{απά εκ- 
ΡΙΥΕΒ προῃ {πεπι. Ο9έοῦ ασαϊη 1αϊκεβ Ροββεδδίοη οί {ια 5εερίτε, απά Ὀαπίς]ιες (- 
6ἱρι» {οχ 6νετ. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ. ΤΗΕ ΡΕΒΘΟΝΞΘΟΕ ΤΗΕ ΡΠΑΜΑ. 

1ΟΚΑΣΤΗ . . - - - - ὀ0Ο0Δ85ΤΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ . - - - Ξ τυτος 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ . µ ». - -. ΑΝΤΙΕΟΝΕ 

ΧΟΡΟΣ ΦΟΙΝΙΣΣΩΝ ΠΑΡΦΕΝΩΝ - - οΠοπῦύςδ ΟΕ ΡΗΩΝΙΟΙΑΝ ΥΙΠΕΙΝ8 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ - . κ. - ΡΟΙΡΥΝΙΟΣ5 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ - 5 « - ω -. ΕΤΕΟΟΙ,Ε 
ΚΡΕΩΝ . - Ἀ α . -. Ο6ΒΕΟΝ 
ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ - - . . . - ΜΕΝαςσΕυς 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ - - - - - - ΤΙΚΕΣΙΑ5 
ΑΓΓΕΛΟΙ σ- τε ο - - - ἨΜΕΡΡΘΕΝάΕΕΣ 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ - . - - . στ απιρύς, 

Ῥ 



ἩΠποθΘξΕσίΙΣ ΦΟΙΝΙΣΣΩΝ. 
2 ργι Ν Δ .ω. υ η η 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ, παραλαθὼν τὴν τῶν Θηθῶν βασιλείων, ὠποστερεῖ τοῦ μέρους 
Δ λ] λ 3 ο τ / α λ δὲ 3 ο” 32 2’ / 

τον αὐελῷφον ἄντου 1Τολυνεῖμην Φυγὰς ὁε εκείνος εις Άργος παραγενοµενος, 
/ Δ .. 2 ” Δ 
ἔγημεν την θυγατέρα τοῦ βασιλέως Αδράστου' κατελθεῖν δὲ ἓις την πατρίδα 

/ ΔΝ / λ 

Φιλοτιμούμενος, καὶ πεῖσας τὸν πενθερὸν συν θροισεν ἀξιόλογον στρατὸν 
δν “6 λ ω ὃ . « δν / 3 ”. 32 / 3 / 
ἐπί Θήοας κατα του ἆ ελῷου. Ἡ οὲε μΗΤηρ ἄντου Ἰοκάστη εποϊιησεν 
3 υ . / ω.. 35 λ . .) ” 

ἀντὸν ὑπόσπονδον ἐλθεῖν εις την πόλιν, καὶ διαλεχθηναι πρότερον τω ὤδελφῷ 
λ ο” 5 ” 4 ε - ο 2 

περι της ἀαρχΏης- Δεινοπροσωπήσαντος δὲ ὑπὸ της τυρωννίδος τοῦ Ἐτεοκλέ- 
ε 3 ΄ ω | 3 

ους, Ἡ μεν Ιοκάστη συναγαγεῖν τὰ τέκνα ἓις Φιλίαν ὂυκ ἐδύνωτο' Πολυ- 
/ λ ε Ν / / ων] / 

νείκης δὲ, ὡς πρὸς πολέμιον παραταξάµενος, ἀνεχώρησε τῆς πόλεως. Ἑ- 
λ / / ω 

χρησε δὲ ὁ Τειρεσίας νίκην ἔσεσθαι τοῖς Θηθαίΐοις, ἐὰν ὁ παῖς Κρέοντος 
- λ / ευ, / ς Δ 5 2) 3 / 5 [ν ” 

Μενοικευς σφάγιον Αρει γένηται. Ὁ µεν ὀῦν Κρέων ηρνησατο ἐπιδοῦναι τη 
/ λ .” ., λ / ρω ” |) 

πόλει τὸν παῖδω᾽ ὃ δὲ νεανίσκος ἐθούλετο καὶ, τοῦ πατρὸς ὤντῷ φυγἠν 
Δ / διδό ε ᾽ 3 / [κά ω δὲ ΔΝ « / 

Μετά χεημάτων ὀιθόντος, εαυτὸν ἄἀπέσφαξε. Θηοσίοι ὁὲ τους Ἴγεμονας 
.- 2 ν, / 5 3 . ΑΛ) ας ρω 

πων Αργείων ἔπτειναν Ἑτεοκλῆς δὲ καὶ Πολυνείκης μονοµαχήσαντες ἀνεῖ- 
3 / ε ΔΝ να .. ε ., π « λ .», 

λον ἀλλήλους. Ἡ μεν ὀῦν μ3Ττρ ἀντῶν, ευρουσα νεκροὺς τους νους» ὤγεῖλεν 
« απ Ἆ / μ λ 2 .” 
ἑαυτήν' ὁ ὃε ταύτης ὠδελφὸς Κρέων παρέλαθε την βασιλείαν, ὃν δὲ Αργεῖοι 

/ κά / νά .” ἀ Ν Δ νωκηθέντες τη μάχη ἀνεχώρησαν. Ἐρέων δὲ, δυσχερῶς φέρων, τοὺς μὲν ὑπὸ 
η . Ν 

τη Καδμείᾳ των πολεμίων πεσόντας ὂνκ ἔδωκεν ἓις ταφήν. Πολυνείκην δε 
τά 2 .. σσ ᾳ 

ἀκήδευτον ἔῤῥνψεν ᾿Οιδίπουν δὲ φυγάδα τῆς πατρίδος ἀπέπεμψεν-- ἐφ ὧν 
λ 3 / Δ 5 / / ο Δ λ Ε) Δ /{ 

μενου φυλάξας πον ἀνθρώπινον ν0µιο9, εῷ ων δὲ την οργἨν λογοποιήσας, 
3 Δ Δ λ 
ὀυδὲ παρα την δυστυχίαν ἐλεήσας. 

ΑΠΟΌΜΕΝΤ ΟΕ ΤΠΕ ΡΗΕΝΙΟΙΑΝ ΥΙΠΒΕΟΙΝΕ. 

ΕΤΕΟΕΟΙΕΡ Πανῖησ σοίίεη Ῥοεβθβείοη οί {ἶε (πτοηα οἱ Τηεῦες, ἆε- 
Ργϊνεά Ἠϊς Ῥτγοί]εγ Ῥο]γιίσες ο Ἠΐ9 «παγε; Όμί (πο Ἰαίίετ Πανίης 
σοηε 4η εχΙ]ε {ο ΑΓΡΟΒ, πιαγγ]εά {πε ἀαισ]ίετ οἳ Αἀτάνίαφ {πε 
πο: απηβ]ἶοις, Ποιγενετ, οἱ τείαγηϊηρ {ο Πὶς παϊίνε οἵίγ, απά 
Πανίηρ Ῥεγειαάεά Ἠὶς {αίΠεγ-Ίη-]ανν, Ἶε αθεεπηθ]εά α (γά]γ {απιοις 
ΩΓΠΩΥ Ῥείοτε ΤΠεῦες ἀσα]ησί Ἠὶ5 Ὀγοί]ετγ. Ἰπεγεαροη Ἠὶς πιοίπες. 
1 οράδία πιαᾶε Ἠίπ, οἨ έπε {αἰ{Π οἱ α ίγιςς, οοπιο ἱπίο {πε οΙίγ, απἀ 
σοη{εΓ Πτδί πν](Ὦ Πὶς Ῥγοίῃοετ τεερεοίῖηρ {Πε επιρῖγε. Νου Ἐιέος]ες 
Ῥείησ Παµο]Πίγ (Πτοιρ]ΏΚΙησΙγ ΡοΝΕΓ,ι]οσάρία εου]ά ηοἰ Ιπάεεά Ρτίηρ 
Ἠεγ ομ]]άτεη {ο γεςοποΙ]Ιαί]οη: (πεγείοτε Ῥο]γηίσες, Ργτεραγεά α5 {ΟΥ 
9Ώ ΕΠΕΠΩΥ, ΨψΙ(Πάτενν ουί οἱ {Πε οἵίψ.. Τπεη Τἱγόρία ργορ[εειεά 
ἰλαί ν]οίογγ που]ά Ῥε {ο {πε Τπεῦαης, 1 Μεπαοεις ίπε 8οη οἱ Οτέ- 
οπ΄πυου]ά Ὀεσοπῃε α γΙο(Ιπῃ {ο Ἠ[ατς. . Οτέοη, Ἠούγενεγ, ΡρετεπιρίοΓΙ]γ 
τείηδεᾷ {ο ϱ]γε Πἰ5 50η {ο {Ἠε οἰίγ: Ῥαΐ (πε γουί] ἵνας ν]ήησ---απά, 
ν/Π]]ςί {Πε {αίεΥ ννας ψΙ(1 ΠΙοΠΕΥ Ρ]αηηίηρ εδοαΡε {ος ΠΙπη, Ώε ΙΠΙΠΊΟ- 
]αΐεᾶ Πἱηςε]{. Τε Τπεῦαπ5 που 5ἰενν {Πε ]εαάεγς ο{ {πε Αιρίνες» απἀ 
Ἐιέος]ες απά Ῥο]γηίεες εηωσασῖησ 1Π δίπσ]ε οοπιβαί Κε εασ]ῃ οίπεγ. 
Όρου {ΠΙ5, (πεη, ἐπεῖς πιοίῃετ, Πηάίηςσ Ἠετ 8οπ5 Ι(ε[ες», Ιαϊά ν]ο]εηί 
Ἠαπάς οἨ Ἠετεε][---απά Οτόοη εντ Ῥτοίπεγ ΠηΠεγ]εεά {λε ΚΙησάοπῃ: 
{ου {πε Ατρίνες, Ρείης γαπαυϊσιεά 1η Ῥαίΐΐ1ε, τειῖτεά. Ίου Οτέου, 
αοἴ]πρ ΠΠ ΡεΓαΙΙγ, οοηβίσηεὰ ηποί {ο 5ερι]ομτε έποςε {αἱεΏ οἱ {ε 
εΠΕΠΙΥ υΠάεΓ (πε Τπεβραπ εἰίαάεί. Ῥο]γπίοες αἱδο, Ἡε σαδί ουἵ µη- 
Ιηίοιγεά---απά άϊρις Τε δεηί {ογίἩ αΏ οεχί]ε {γοπι Πὶ5 οοιΠίΥ: ἵῃ 
με οηε Ἰηείαπος, Ιπάσεά, ἀἰκτεσαταίπσ {πε Ίαν οἱ ἨιππαπΙγ, 1η 
πε οίΊεν, ίοο, εἰογίασ αρ τεδεηίππεηέ, Ώος ΡΙγίης παἱδ[οτίαπο. 

ΤήΠο 1. ποραλαξὼν, Παυῖπρ αδκιπιθά ΟΥ Ί:ήπο 90. ὂυ φυλάξας τὸν ἀνθεώπινον νό- 
Ὁ φεοεϊτεὰ ἴλ ΡοδβεδδίΟπ. βασιλείαν, Ιεἰπράοπι. | μον, ποί Πατῖπρ Ἱερί {6 ΠπιαἸ ἰαιυ---ποί 

1119 10. τῇ Καδµεία, Πάεγδίαπά πόλι, | ποϊπά/ιιί οἱ ἐ[ιε ἀῑοείαίές ο ιιπιαπίέψ. τὴν 
μια (αἀπιόαπ οἶέψ, ν17. Τ]ιεῦες, {πε οαρί(α] | ὀεγὴν λογοποιήσας, Πιαυῖιρ-/αἰδεῖη-οοπέγαοί- 
οἱ Βαόῖα, {ουπάεά ϱΥγ Οάάππιδ. οἱ Ιια(γεά---οἰλλίν Εἰοῖτις ιο {ο ραβ5ῖΟΊ. 



ΕΥΡΠΠΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΞΣΑΙ. 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 

Στ) τὴν ἐν ἄστροις ὀυρανοῦ τέµνων ὁδὸν, |--]--|- -- -|- των 

καὶ χρυσοκολλήτοισυ ἐμθεθὼς δίφροις, |- -]» -ᾖ- -ἷν {ν -]ν τς 

Μλιε, φοαῖς ἵπποισιν, ἑιλίσσων φλόγα, |-ν -]ν -Ί- -ἰν -]- -ἰνν 

ὡς δυστυχΏ Θήθαισι τη τόθ ἡμέρα |- -ν -|- -|--ι--ίν- 

ἀκτῖν ἐφῆκας, Κάδμος ἠνίκ᾽ ἦλθε γῆν ο |- -Ί--|- -Ίν- νι - 

πήνδ, ἔκλιπὼν Φοίνισσαν ἐναλίαν χθόνα᾽ |- -]» -]- τν ν ιν -ἰν ν 

ὃς παῖδα γήµας Κύπριδος ᾽Αρμονίαν ποτὲ, |--ἰ- -Ι-ννιν -Ινν-ἷνν 

Πολύδωρον ἐξέφυσε' τοῦ δὲ Λάθδακον νυν -Ιν-ιν-ινν 

φῦναι λέγουσιν, ἔκ δὲ τοῦδε Λάϊον. |--ιν-Ιν-Ιν- ν-ινν 

᾿Εγὼ δὲ παῖς μὲν γλήζοµαιν Μενοικέως, 
3 3 η 3 μ 

Κρέων τ΄ ἀδελφὸς μητρὸς εκ µιας ἔφυ. [ν -Ί» -]- -]» -ᾗ» -[ν -- 

ΤΗΕ, ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

ΙΟΚΔΑΣΤΗ. 

Ώ “ΗΛΙΕ, τέµνῶν την ὅδον εν άστροις ούρανου, Και» ἔµθεβως χρυσοκολλητοίσι δίφροις, ἱπποίσι 
Νόαιςν ἑελίσσων Φλόγα, ὡς δύστυχη Θηξαίσι ακτίνα εφήκας τότε τη ὕμνερα, ὄνρια, Κάδμος 
έκλιπων εγάλιαν Φομίσσαν χθόνα, ἦλθε τήνδε γηΥ’ ὁς πότε γήµιας ᾽Αρμόνιαν παίδα Κύπειδος, 
εζεφύσε Πολυδώρον' του δε λεγούσι Φύγαι Λάθδακον, δε εκ τούδε Λάϊογ. Δε έγω κλήζομαι παις 
μεν Μενοίκεως, τε Κεέων ΕΝ (κίας µήτρος έφυ αδέλφος. 

ΤΕΔΑΝΣΙΑΤΙΟΝ. 

[8οξνΕ. Τε (ουγέ ο[ογε {]ιρ Ἐνυψα] Γαἶαορ αἲ Τ]ιοῦες: «Γουάδία επίσνς τπαἐεπάεά.] 

Ι0Ο0ΑΒΤΑ. 

Ο δυκ, εἰεανίησ {Ὦγ πναγ (Πγοισῇ-απιϊάεί (Πε οοπε{ε]]αίῖοη5 οἳ Ἠεα- 
γεη, αιιά 5εαίεά οἩ {γ σο]ά-]οίηίεά σασ, νί 6ο γεεΓ» Ποεί, ἀατίίης- 
ατουπά ε[Πια]σεησε, Ἠουν Ἱπαιερῖοῖοιις {ο Τπεῦες {πε Ώδαπι ἴἶποι 5Ώοί- 
ἰε»ί-{ογί]Ἁ {πεη οἩἳ ἰΠαί ἆαγ, νεη Οαάπας, αὐαπάοπίης πε 85εα-Ώοί- 
ἀετεά Γγεα]πι ο{ Ῥ]αηίοία, οαπἹε {ο {(Πῖς ]αης :---νο, ἱπανῖπο α[ίεγ- 
ναγἆς πιαγγ]οὰ Ἠετιηίοηπε, ἀαισλίεν οἱ Ψεηης, Ὀεσαί Ρόϊγάοτε: ἴτοπα 
Ἠ]πι ΏΟΥ {Πεγ «αγ ερταησ Τάῦάασις, απά {γοιη Πἴπη, Ἰμάϊας. Ῥυΐ 1 
Ἠαγε-ίπε-Ποπογ-ίο-Όε {με ἀαμσῃίοεγ Ιπάεεά οἱ Μεποδεειις---απά Οτόοη 
οἱ οπε-αά-ί]ιε-δαππε πποίἸεγ Ώογη 15 ΠΙΥ Ὀνοί]εγ, 

1. ἐν ἄστροις ὀυρανοῦ, αηΙΟΝΡ' έ]ιο δίαγς ο! νου {ο ταίατῃ {ο Ῥ]αηίοῖα νν(]οέ Ἠες. 
ἸεαΌεη, πιεαΠΙηρ {11ο οἶρπδ οἱ {λε σοάΐαο, Γιο οἴίαάε] οί Τ]εῦες Ἠαά {πε αρρε]]α- 
Ώιγουρῥί νλίοὮ λε 84Π αρρεατΒ Το οί ; {ἴοη ο Οαἀπιόα, απά {ιο Τπεἴναυς {Ππθι- 
Ἰὴ8 νναγ. Ἐνδίά]ῖας αἰλιάῖης {ο 1Π]5᾽ βε]νος ννογο οβίε οαἰ]οὰ Οαὐπιόαηδ.--- 
Ρᾷββαρο ἵη ος ο μς Νοίεε οὗ Ἠοπιθς, ; δίαί. Τε. νΙΠ. 601. 
ἀ1ἱαᾶ, Δ.ι Ἰ1ᾶ5 ἴἶια Γο]]οννίης ννογάς: Ἐυ- 6. Φούισσαν ΠΙΥ Ὀο {ακοή οἳ(]ιογα5 απ 
µιπίδης τὸν ἥλιον τὴν ἓν ἄστεοις ὀυρανοῦ τέµι-  Ἀἀ]ος[ίνο αργοοῖης νγ]{]ι χθόνα, οἵ Ἂς {ο 
νευν ἔφη ὁδὸν, τὴν διὰ τῶν ζωδίων ὁύτω πίνησω , εαὐκίαηίϊνε ΡΓΟΡΟΥ. Ῥἰιαπίοῖα, Ἀγτῖα, 
Φράζων. ΤἨ9 δεηἴπιοηί {5 {νυ]γ δ1βπαθ, οἱ Ῥά]οείῖηπο, ννα5 α οοιίτγ οἱ Αδία, 

Φ. χευσοκολλήτοισι δίφροις, οι Ρο] 1-[α9- . θαδί οβ(]ιο ΝΜΤεάἰ{ογγαμσαΠ, µανίης ντε 
ἐεπεά δεαίδ---οπ βοἰά-εοιπραοίεὰ ἀγοίπς- . απᾶ Βἰάοη {οχ 15 ργηοῖρα! {ουνης. 
ῥοα:8 οἱ οἶιαγ{ο)-Ὀοηο]ιοβ. Γο πι Ηανπιόπία ου Ἡθιπήοπε ναΒ ἀπιισ]ι- 

5. Α]άμς απ δενοτα! ΜΒΑ. Ιανο ἑλίσ- | (ες οΓ Ύοηις ΡΥ Μανς, απά πιανγ]ες Οά4- 
' σωγ, ΟΟΠΙΤΑΥΥ ἴο {1α πείνα, Ὀἱ 1η οί ες 

τεδρεςί5 ρου, 
4. Έμε6ῦες, {ιο οαρίίαἰ οἱ Ῥαότῖα ἵπ 

Ώνεεσο, πας ο ιο ανε Ώθεπ {οππάεἆ 
Ὦγ Οά4άπιαδ α Βαηίοῖαη ρείπος, νν]χοπι 
Μὶν (αἱμθς Αρόπου φοηΐ 1η αιιοςί οἱ Έ- 
αχόρα Πἱ9 δἰδίες, ψἰ{] ροδί(1νθ οχάευε πε- 

1ΠΙΙ5 {16 {ουπάετ οἱ Έμεβος. 
10, κλήζοµαι, 1 αππ οεἰεὐγαίεᾱ--- 1 Ιιοπιύγ- 

αὈῖη δίψ]ο πηδεί/. Μεπαοεις (ἶιε εἰόευ, 
γναν {αΐ]ιοι οἱ Ηἱρρόπιεης, οσάρία, αὖά 
Οτέοῦ. ἸΠεπασειβ νε Υο"ηςε!, 5εε 
γειςθ78!, ναδ 5ου οὗ Οτέον, απά εοἩ- 

«βδεοΙεΩΙΙΥ ο περ]ευν οἱ φοσάρία, 



σε. 

12 12. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

. -” Ν 

Καλοῦσι ὃ) Ἱοκάστην µε, τούτο γὰρ πατηρ ο .-, 
ἔθετο᾽ γαμεῖ δὲ Λάϊός μ. Ἐπεὶ .: ἅπαις [ν ι »]ν τν -]» -ᾖν -ν - 

3 / / κ 5 / ῃ 
39 χθονια λέκτρα τα, ελών εν δώμασιν, |- . .]ν -ᾗ» -ι» δω -τν Μ 

ἐλθὼν ἐρωτῷ Φοῖθον, ἐξαιτεῖ 9 ἅμα 1 |- -]ν -ᾖι- -ἰν -ᾖ--ἰν - 

--ἷν -ἷ--ἴν-ἰ-ν- 
ν-ἰν -[--ίνἷ--ἰν- 
--ἷν[-ννιν ν-ν- 
|--ἴν -ἴ--ἷνἶνν- 

οο |--ἰν-|--|--ἴν 1» 
πο. 

(ἃ 5 3/ 5 / / 
παΐθων ες ὀίκους ἀρσένων κοινωνίαν. 
ε 2 5 α ΄ Αη /! 

Ο ὃ) εἶπεν, ὦ Θήδαισιν ἐυζπποις ἄναξ, 
Ἆ η .] / / 

μὴ σπεῖρε τέκνων ἄλονα δαιμόνων βία” 
5 Ν / Γη 5 ρω 3ε Δ 

ει γᾶρ τεχνώσεις παῖὸ, ἀποκτενεῖ σ ὃ φυς, 
λ Γη λ δω / ὃ 9» δν 

καὶ πῶς σος ὀΐκος βήσεται δι ἁίματος. 

“ο ὃ᾽ ἤδονη δοὺς, ἔΐές τε βαμχεῖον πεσὼν, 

ἔσ"τειρεν ἡμῖν παῖδα, καὶ σπείρας βρέφος, |- -ἰ» -]- -ᾗν -]- -[» ” 

γνοὺς τάμπλάκημα, τοῦ «εοῦ τε τὴν φάτιν, |- -]ν -]ν -]ν -ιν -]ν . 

λειμῶν ἐς ἝἜρας, καὶ Κιθαιρῶνος λέπας |- -ιν -]- -]» -[- -]ν ω 

δίδωσι βουκόλοισιν ἐκθεῖναι βρέφος, 1) |» -]ν -ᾖ» -ιν -]- -τν υ 

σφυρῶν σιδηρᾶ κέντρα διωπείρως μέσον, |- -ᾗν -]- ἰν »ν|- -]» ν 

ὅθεν »,ν Ἑλλὰς ὠνόμιαζεν Ὀιδίπουν, [νυν -ἰν -ἶν -ἰν- 
υ---- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΠΑΤΙΟΝ. 

Δε καλούσι µε Ιοκάστηγ, γαρ τούτο πάτηρ ἔθετο' δε Λάϊος γάµιεει µε. Δε ἔπει ην άπαις, έχων 
χεύνια τα ἔμια λέκτρα εν δώμασι, ἔλθων ερώτῳ Φοίδον, τε ἄμια εξαίτει κοιγώνιαν άρσενων παίδων 
εφ οικους. Δε ὁ είπεν, ω ἀναξ ευίπποις Θηβαίσι µη σπείρε άλοχα τέκνων βίῳ δαίµονων' γαρ ει 
τεκγώσεις παίδα, ὃ Φυς απόκτενει σε, και πας σος οίκος βήσεται δία ἄέματος. Δε ὁ δους ἥδονὴ, 
τε πέσων εις βακχείον, εσπείρε ἥμιν παίΐδα, και σπείρας βρέφος, γνους τα αμπλακήµμαν τε την 
φάτω του Φέου, διδώσι βρέφος βουκολοίσι εκθείναι ες λειμώνα Ἠρας, Ἆαι λέπας Κιθαιρώγος; 
διαπείρας σιδήρα πέγτρα µέσον σφύεων» ὅθεν Ἕλλας ὠνομιάζε νιν Οίδιπουν. 

ΤΕΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 
530 {Πεγ σα]] πε Ἰοοάρία, {ου 1Πῖ πᾶπιε ΠΩΥ {αίμει σαγε πιε; αιιὰ 

1.άΐας {α]κες πε {ος Πὶς νν{ε. 
Ῥυί εεεῖηρ Ἡε πνας ο]ί]ά]εςς, αἴτετ εἹαιίης {ογ-α-]οπο ἐἴπιο πιγ Ὀεὰ 

1Π {πε ρα]ασε, Ἠαγίησ σοπε, ηε οοηβη]ί Αρο]ο: απά αἴ-ίπε-εαπιε-ἴΐπιε 
ΙΠΠΡΙΟΓΕΡ {Ἡο «ΟΙΩΠΙΟΠ-Ῥ]εβείπο οΓ πησ]ε οβδρτίηρ Ίη 5 {απη]]γ. 

Ἡ/Πετειροη {με οτασ]ε τερ]]εά, “0 Κὗπρ οἱ πωαγίέμε Τ]εῦες, 5ου ποὲ 
ἔλεβγοω ΓοΥ οἰ]άγεη, αραϊπ»έ-έ]ιε-ωι]ί οἱ έλε «:οάς :----/ου { μου ο]ιαἰέ 
ὑεσέέ α 5ο, Ίιε έ]ιαέ ἐς δἐροίέεπ σ]ια[] δἶαν έἶνεε, απιζ ἐἶιν ω]ιοῖε ]ιοιιδε [ναί 
Ἰραᾶε ἐλγουρ]ι δ[οος-”” 

Ὑεί πε, γ]ε]άϊησ {ο ἀε]ισΏί, απάἆ φιπῖς ἵπ ΙηεὈγΙείγ, Ῥτοσγεαίεά {ο 
Ἡ8 4 8ο; απά Πανίησ-Ρεροίίεη (ἶιε οἨί]4, Ὀείης-οοηκοίοις οἱ 5 ετ- 
τοῦ, απά οἳ {πε οοπηπηαπά ο {λε αοἀ, Ἶε σἶγες ἴε Πη[αηί {ο Πεγάδππεῃ 
ἴο Ῥε εχροςεὰ αἱ ἴ]α πιεαά οἱ . πο, απά {νε γος]ς οἱ Οἱ ήντοή----Βγεί- 
Ὀοτῖηρ τον. θρίκες ἰμγουρ] {πε ππ]άἀῑε οἱ Ἡίς απΚ]ες; {οτη ν/Πὶοίι 
6τεεεε ηαπιεὰ ἨὨϊπι ἀΔάΐρις. 

12. τοῦτο, ππάθγβίαηἆ τὀύγομα ΟΥ ὄγομιαν Ἰμὰβ ἀιμάτων, απά ΈοΙβοῦ γ6ιπατ]ςς ια 
ΠΠΡΙΙεά 1η {θ νθγΏ καλοῦσι. Ώνε Τταρῖς Ροείβ οοσαδίοπα!1γ τιδεά (5 

16. γαμεῖ, Π{εΓα]]γ, εδμοιδε», τυεάς, πιαν- 
Υ168---{Γ66ΙΥ, {α]ιοδ πο Που Πΐς τοί{ο. 

15. ἐλθὼν., Παυῖπς' αγγϊυεά---αί 1)6]ρΙ. 
17. ὁ, Η{εγα]]γ. Πο, Ῥπαδις, Ἱ. 6. {1ε 

αοά ο ογας16, ἸἘυίπποις, ΓάἨ10Α:/0Υ-1{8- 
/ιογεθ---Γέποιυπεά {ΟΥ 1ἱ5 εἰαγῖοίς. 

189. ἅἄλοξ νεὶ ἀθλαξ, α γι ΟΥ Γιγοιυ. 
ΕΟΓ βίῳ βοπιε Γελὰ ἅτερ, απ 1η ἴλα πεσί 
ΥΕΓΕΘ, ἐι γὰρ Φυτεύσεις. 

νοτὰ Ἱπ πε ρ]ηγα]. 
94. Κιθαιρῶνος λέπιας νΥ85 α ΡΤΟΠΙΟΠ{ΟΣΥ 

οἳ Ῥαόήία, αογθᾷ {ο ο πρίτεν απά {πε 
ΜηςαΒ, Ἠσειτο ΑοίσΦοη, ϱγαπάδοπ οΓ044- 
115, Πανῖπςσ Ώθεῦ ομαηςσεάᾶ Ἰπίο α δίας, 
να {ΟΓΗ {ο Ρίεςε Ὦγ Ὠἱ5δ οννη ἀορδ; 
απά Ἠθγαο Ἠέτει]ες Κεά α παρα Πο. 
«9τ. ἙἘνιπεκ απά Ῥεεξκ Ιαίϊ οί (8 
ναις6---απά οετίαἰη]γ 1ὲ Ροβ86Β8ΕΒ Η{ί1ε 

90ο. Τιιο Μ88, η {ιο Ανν] Μἠδόυήι | {ο τοςοπαιεηά 1. Οιδίπων, διυυ[η/νού. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 95. 19 

Γιολύδου δέ νιν λαθόντες ἱπποθουκόλοι [ν ν -]ν -ν -ν -Ίν -[ω- 

Φέρουσ᾽ ἐς ὀΐκους' ἔΐς τε δεσποΐνης χέρας |» -]ν -ᾗ- -]ν -ᾗ- -]ν ω 

ἔθηκαν' ἤ δὲ τὸν ἐμὸν ὠδίνων πόνον 90 |» -ιν Άννι ιν 

μαστοῖς ὑφεῖτο, καὶ πόσιν πείθει τεκεῖν. [τν -ν-]ν-|--ίν- 

"Ἠδη δὲ πυρσαῖς γένυσιν ἐξανδρούμενος, |- -ᾖ» -]- ω »]» -]- ὃ- |- ν 

παῖς δὐμὸς, ἢ γνοὺς, ἤ τινος μαθὼν πάρα, |- -ᾗν -]]- -ἰ» -ἷω -]» ω 

ἔστειχε, τοὺς φύσαντας ἐκμαθεῖν 9έλων, η |- -ᾖν -ν-]ν "ν -ἰ-- 

πρὸς δῶμα Φοΐθου' Λάϊός 9 δὐμὸς πόσις, 90 |- -ι» -ᾖ- -]» -ᾖ- -ιν ω 

τὸν ἐκτεθέντα παῖδα µαστεύων μαθεῖν, |» --» -ν -]ν -]ι- -]» 3 

ἒι μηκέτ᾽ ἔέη' καὶ ξυνάπτετον πόδα |- -ᾖν -]- Ἐ |ν -]ν -]ν ών 

ἒις ταυτὸν ἄμφω Φωκίδος σχιστῆς ὁδοῦ. |-- |» -|- -]» -]- -ἰν- 

Καΐ νιν κελεύει Λαΐου τροχηλάτης, |- -]ν -]- -]ν δν Ἀ. ἵν .. 

ὦ ξένε, τυράννοις ἐκποδὼν μεθίστασο" 40 |-νν]ν ---ἰν-ιν-νν 

ὃ δ᾽ Εἶρπ ἄναυδος, µέγα φρονῶν' πῶλοι δέ νιν ἱν-Ιν-- ννν---ἰνν 

χηλαῖς τένοντας ἐξεφοίνισσον ποδῶν. |- -]» -ᾖν -ᾗν -]- -ἰν Ἔ 

Ὅθεν, (τί τἀκτὸς τῶν κακῶν µε δεῖ λέγειν 1) [--ἰν-- -ἰν-Ιν-|- - 

ΤΗΕ ΟΠΒΡΕΗ, ΔΑΝΟ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ. 

Νιν δε ἵπποθούχολοι Πόλυβου λαβόντες Φερούσι ες οίκους τε εθήκαν εις χέρας δεσποίνης' δε ᾗ 
µάστοις ὑφείτο τον έµον ωδίνων πόνονι και πείθει πόσιν τέκευω. Ίδη δε ὁ έµος παις πύεσαις 
γένυσι εζανδρούμωεγος, η Ύνους, Ὦ Κκάθων πάρα τύος, εστείχε, Νέλων ἔκμιαθευ τους Φυσάντας, 
προς δώµια Φοίου" τε Λάϊος ὁ έµος πόσις, µαστεύων µάθειν τον παίΐδα εκτεθέντα, ει µήκετι 
επ’ Ναι άμφω ζυνάπτετον πόδα εις τούτον ὅδου σχίστης Φώκιδος. Και πεοχήλατης Λάϊου κε- 
λεύει γιν, ω ζένε, µεθίστασο ἔκποδων τυράννοις δε ὅ, μέγα Φρόνων, Σίρπε αναύδος δε πώλοι χή- 
λαις εξεφοωίσσον νιν τενόγτας πόδων. “Όθεν (τι δει κε λέγει τα έκτος των κάκων)) 

ΤΗΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Ηῖπι πουν ἐἶχε οτοοἵης οἱ Ῥό]γοις Ππάϊίηρ, σαΓΥΥ Ἠοιπε, απά ἀεροςίέ 
ἵη {με αΓΙΏ9 ο {είν πηϊδίγερ»: απά 5ἳε Ῥεπεαί] Ἠευ Ώοβοπῃ ρ]ασεά Πίπῃ, 
πΥ Ὀἱτίῃ-ραπρ {οἶ], απά ρειδιαάες ηει ]ογὰ 5ηε Ὠαὰ Όγοισ]: Ἠίπω Γου1]. 

Αί Ἰοησί], Ἠούγενεῖ, ΠΥ 6οΏ, ὉΥΙὮ ἁαγκεηίης οἶεεῖς, αγγ]γίης-αί- 
πιαη]οοἆ, εἰίλετ Πππ]νεἰγ-»αδρεςί{α], ου Ἠανίης ]εαγηί ΓΓΟΠΙ 50/16 
οπΕ, Ὑεπί, ἀεδίτους οἱ αφοργίαϊηΐης Ἠῖ5 Ῥαγεπί, {ο {πε {επιρ]ο οἱ 
Αρο]]ο---αί-(]νε-θαππε-{ῖπιε Τ.4119 ΠΙΥ Πδύαπά, φεεΚῖπο {ο Κποιν αὐοιιέ 
5 8οµ, ΨΠο-αά-Όδεπ-εχροδες---ΙΕ Ώε ν/εγε ποί 511] Ηνίηςρ: απ Ῥοί]ι 
1οἱΏ ]ου/ΓΠεΥ αἱ ἴμαί ροῖηί οἱ γουὰ πεγο-]Ι(-αϊνίάες-Ιἰδε]{ ποαν Ῥ]ουῖς, 
ΗΠεγειρου {ἶνε οαγίοίεετ οἱ ΤιάΤα9 εοππιαπάηρ]γ-ασσοβίς Ἠίπι-----«Ἠο, 
δέγαπσεν, πεἰ-έ]λεε οµέ ο) έλε ωαν οἱ ῥγίποςν :’” Όαί Ἠε, Ρεῖης πῖσΏέγ 
Ῥγοιιἆ-ο-αρίγιί, νναἰ]κε-οη υγίποιί δρεαΚίησ---Ε1]] (Πε εἰεεάς γγἰί (]παῖγ 
ηοοίς ἀγεά-ίπ-Ρ]οοά {ου Πῖπα {πε {επάοης οἱ 5 {εεῖ. | 

Αι -πὶς (47 πεεά 1 γε]αίε οἰγομπηδίαηςες Ῥογοπά {Πε ᾖοτεὶά- ἀοες {) 

98. ἱπποσουκόλοι, 1ιογ8ε-ΠιεγάἈπιση----ρΕΊ- | Φύσαντας Οἵ τεκέντας Ὦθ {μα γἱσὶέ ννοτς, 
909 αί{οπιάϊπς οπι 8ἱ6ει--ϱΥΟΟΠΙΦ. Ἠο-  αἰί]οισῃ ενειγ οὐ ο απά ΜΤΒ, Ίνας Ώιε 
π16γ, Τ, Τ. 990, 1968 {11ο εχρΙοδείοη ἵπ- | {ουππετ. 1 Ῥε]ίονο φύω α'σηϊβος ρίσπο, 
ποι ἐδουκολέοντο. ὑεσεί, ναῖλεν λα ράτῖο, Ι ὑγίπρ ογέήι : 

90---90. Φέρουσι τ΄ ἔθηκαν, ἴἶιευ ὑγίηο απᾶ | γεῖ ἵη νε Μοεάόα, νοιςα 1069, νο βπά 
Ρἰασεᾶ, ἃ Ἰηυ]ίπς ος ἴ6μφες αἱίοραί]ει , ἐζεφύσαμεν αρρ]ῖεᾶ {ο {μα πιοίλον. (άϊ- 
ὑπάα[επβὶρ]ς, π]θ55 ννο «8 ]οο]ς οἩ {ο ; Ρις 15 εγε 1Π φεανοΙ ο 5 ραγεηίς, ου 
αογϊςί ἔθηκαν ἂν Ὀθδίηρ ἃ {εηςε διιΏδεηπεηί- ; Ταί]ος ος μὶς βαίπου; απά 15 1ηεγ Ρ6αβο- 
1ψ ριε5θηξ: τὸν ἐμκὸν ὠδίνων πόνον, ἃ ΡΊΓ859 | 4ΡΙΥ εποισ] έἶου Ὦθ 8αρροθεά ἴ]ναί φύω, 
ΔΥΠΟΠΥΠΙΟΙΙΦ νε] Τὰ, 016 10/ι9 ϱαῦς πε α πιο- | ν]]οῖ το[ενς ποτε Ρεοροτὶγ {ο εἶνε {ὰ- 
ἐογ ραπ»: Α]άμΦ απά πιαῦΥγ οἵ]εΓς | {ου ἶ5 α εἰιοίσας ορί]ιθί (παῦ τίκτω, 
ἠανθ τῶν ἐμῶν---8ΟΙΠ6 τὸν ἐμκῶν. 40, 8εγετα] 195. Ίνανο ὦ ξεῖνε, 8ομιθ 

84. ΈΟΙΒΟΠ δεεππεά (ου {011 γ]εί]ιες ; τυράννων, ἵα εοΏΣίγαςΠοῃ οοτίαἰη]ν σοοἆ, 

σρ 

Ρ. 



14 44. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

, / / .ἃ Ν Ε) / Ι ῃ παις πατέρα κανει, κῶν λαθὼν ὀχήματα, |-- ν ν]ν -]- -] “-ἷν -]ν υ 

Πολύδῳ τροφεῖ δίδωσιν. Ὡς ὃ ἐπεζάρει 40 [ν ν -ιν -]ν -ιν -ᾖν -ιν ῳ 

Σφὶγξ ἁρπαγαῖσι πόλιν, ἐμός τ΄ ὂνκ ἦν πόσις, |- ιν ννίν-- -Ινν 

Κρέων ἀδελφὸς τάμὰ κηρύσσει λέχη᾽ [ν -] ω -]- -ιν -]- -ἰν Ἡ 

ὅστις σοφΏς ἄίΐνιγμα παρθένου µάθοι, |- -ν -]- -[- -ᾖ» -]ν » 

τούτω ξυνάψειν λέκτρα τυγχάνει δέ πως |--|ν-|- -Ιν -Ιν -Ι- - 

ἀῑνιγμ ἐμὸς παῖς Οιδίπους Σφιγγὸς µαθων, οθ]- -]- -|--|- -|- -ἰν- 

μαἳ σκΏπτρ' ἔπαθλα τῆσδε λαμθάνει χθονός, |- -[ν -ᾖ» -» -]ν -ν 

Ταμεῖ δὲ τὴν τεκοῦσαν, ὂυκ ἐιδὼς τάλας, |» -]» -ᾗν -ἰν-|- -ἰν- 

ὀνδ  τεκοῦσα, παιδὶ συγκοιµωµένη. |- -ν -ἰἰν Ἓ[ν-]--ἷν - 

Τέκτω δὲ παῖδας παιδὶ, δύο μὲν ἄρσενας, |- -ν -]- -]ν ν »]ν -]ν ω 

᾿Ετεοκλέα, κλεινήν τε Πολυνείκους βίαν᾿ ο0 νν-ιν -- -]ννν]- -|-- 
4 ὃ ος λ 1 Ἕ η 3 «ολ. κα. δι 

Ἰόρας τε δισσάς' την μὲν ΙἸσμήνην πατηρ | | | | Ι | 

ωνό ) δὲ όσθ Αν. ό ἐοιώ |-ν νν -ᾖν -ἷν- νώ-ω-- ὠνόμασε, την δὲ πρόσθεν Αντιγόνην ἐγώ. ἱν-ν -|ν-Ινν-| 

Μαθὼν δὲ τὰμὰ λέκτρα µητρώων γάμων, ἱν-ν-Ιν-Ιν-|- -ἰ- - 
/ 2 .ω λ 

ἐις ὄμμαθ ἀυτοῦ δεινὸν ἐμθάλλει Φόνον, |--ἰνεἰ-ἰνἷσ-ἷμν 
6ο |- -|» -Ἱ- -ἰ--|- -ἰ--- 

ΤΗΕ. ΟΒΡΕΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΊΒΦΗ ΑΟΟΕΝΤὕΟΑΤΙΟΝ. 
παις παΐνει πάτερα, Ναι λάθων οχήματα διδώσι τρόφει Πόλυδω. Δε, ὡς Σφιγξ επέζαρει ἁρπα- 
γαίσι πόλιν, τε ἔµιος πόσις ουκ Ἠν, Κρέων αδέλφος κηρύσσει τα έµα λέχη' ζυγάψει λέκτρα 

: πούτῳ, ὅστις µάθοι αυίγμα σόφης πάρθενου᾿ δε πως ἔµος παις Οίδιπους τύγχανει µάθων αι» 
νίγμα Σφίγγος, και λάμβανει επάθλα σκήπτρα τήσδε χθόνος. Δε γάµει την τεκούσα», τάλας, 
ουκ. είδως, οὖδε Ἡ τεκούσα συγκοικώριενη παίδι, Παίδι δε τίκτω παίδας, εν δύο άρσενας, Ἐ- 
τεύκλεα, τε κλείνην βίαν Πυλυνείκους τε δίσσας κόρας" την μεν πάτηρ ωγόµασε Ἰσμήνην, δε έγω 
πην πρόσθεν Αντίγονην. Δε µάθων τα ἔµα λέκτρα µητρώων γάμων, εμθάλλει δείον Φόγον εις 
όρµατα ἁύτου) ἀιμάξζας κόρας χευσήλατοις πορπαίσι, 

ΤΕΑΝΒΙΙΑΤΙΟΝ. 
ΤΏΥ 5οΏ Πηυγάες Πΐς 9ἶγε, απά Πανίης ἔαΚεπ ένα οΠαγ]οέ, πθΚεδ-α-ρτε- 
φεπί-ο(-Ι{ {ο Πὶς {ορίεγ-{αίπετ Ῥό]γθοις. 

ΛΠετνναγᾶς, νΠεη {πε ΒΡΗΙηΣ νγας ργεγίης ψίἩ γυ]έαγε-]]κε-ταρα- 
οἶίγ οἩ {πε οΙίγ, απά ΠΙΥ Πμκραπἆ νγα5 Πο ΠΠΟΓε, Οτόοη ΠΩΥ Ὀτοί]εγ 
Ίδειος-α-ργος]αηβίϊοη οοποετη]Ώς ΠΠΥ εδρομιςα]5: (αί ηε γνου]ά «οἩ- 
{ετ ΠΥ Ρεά οἨ {Πε πιαη, Ὑ Πο εΠοι]ά Φο]γε (Πε αρηίσπια οί έεἶνε ογα(ιγ 
ΠΙΟΠΡίΕΓ----αηᾶ ΦΟΠΊΕΠΟΝ/ ΠΙΥ 5οη (ΟΠ άἱριας Ἠαρρεης {ο εχρ]αῖη {πε τίά- 
αἰε οἱ {πε βρΏΙηχ---απά τεσεῖνες {ου τεγαγὰ {πε 5οερίτε οἱ {ῑι]ς τεα]αι. 
9ο Ὦε πηανγίε5 Ἠὶ5 πιοίῃετ, γεἰςεμεά-ιπαη, Ὑ]λοαί Κπονηρ Τέ; πείιπευ 
ἀιά Ἠῖς πιοί]εν, (Παί 9ο ν/ας ]γίηρ ἆονη ψΙίὮ Ἠεγ βοη, 

Το πιγ ομ]]ά, (πεη, ἶ Ῥεατ οΠμΙ]άτεη: γε, (νο Π]αΙε», Είόοσ]ες, απᾶ 
πε Γαγ-{απηεᾶ δίγεηρἰῖ οἱ Ῥο]γηίοες; αἱςο {νο σ]τ]ς---ἴπε οηε Ιπάεεά 
Ἡεγ {αίπεγ σα]]εὰ Τεπέπε, απᾶ 1 {πε οίπεγ, Ρείογε-Ῥετ, Ληίάροπο. 

Ῥαΐ Τε Ἠανίησ ἀϊδοονεγεά 1Π τεδρεεί ο{ πιΥ Ὀεὰ, Πῖς πιαττίαρε για 
Ἠϊ πιοίπετ, οοπιπη](5 α ἀγεαά{υ] αοἰ-οί- ἀεδίγισίῖοιπ οη Ἠϊ5δ ΟΥ/Ώ εγες, 
ἀτονπίησ-ἴη-ρ]οοὰά {μεῖτ ογ05 {1 Ἠἱ5 σο]άεη Ῥισκ]ες. 

χρυσηλώτοις πόρπαισιν ἀιμάξας κόρας. 

45. Πολύθῳ τροφεῖ, Ἱ. 6. τῷ ἀναθρέψαντι, 
Πολύξω ὄνομα. ᾿Ἐπεζάρει ἶδ 4η Ατοάάίαιι 
νογά, {ο Ατοάάϊαης {ΟΥ ἐπιραρέω 83γῖης 
ἐπιζαρέω---απά {ΟΥ βάλλω {1πεγ βα1ᾳ ζέλλω. 

48. ΤΛετα]]γ., ἐ]ιε απῖρπια οί έ]ιε ιυῖδο 
υἱτρῖπ. Τη βρ]]ηχ νναδ α πιοηςίευ νι 
νε πεαά οπά Ῥτεαςίς οϐ α νοπΙΣ, ία 
Ῥοάγ ο α ἆος, {ιο νίησα οί α Ρἶγά, ἴἶιε 
Ρραννς οί α Ἠοῦ, απ (ἶιε {α1] ο{α 56ΓΡεΠί, 
βεηί ὮΥ ὁτιπο {ο 1μέεεί Βαόΐῖα, απά ρι- { 

η]δῃ {16 {αμλ]]γ οὗ Οά4άπιιβ. ΤΗΠε απίσ- 
ΙΠᾶ ννας 1λῖς: “6 Ε]ιαί απῖπιαϊ τ0αἶς οπ 
/οιγ [ερ ἴπ έἶιε πιογπῖπρ, ἔιυο αἱ ποοῃ, απιά 
{ηγέο ἓπ ἔ]ιο ευεπίηρ: Απηξνετ.---Μαπ. 

50. Αίΐιου ΏλΙβ νεγςο νο ο/ίεῦ Ππά 
ες {οἱ]ονπῖης: ὅθεν τύρωννος τῆσδε γῆς κα- 
θίσταται. ΤΗϊ5δ Βταποκ απά Βεε] οπ{. 

68. ΦΟΠΙ6 αἆἀ, ὁ πάντ᾽ ἄνατλας ᾿Οιδί- 
πους παθήματα, Ψῖο]ι Ῥοεκ τείαϊπεά. 

59, Τη Λ]άμ5 απά Μ95. ὄμμιατ᾽ ἀυτοῦ. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 61. 10 

Ἐπεὶ δὲ τέκνων γένυς ἔμῶν σκιάζεται, |» -ι» -]- » -]ν -ᾖν -τν ὶ 

ἁλείθροις ἔκρυψαν πατέρ, ἵν ἀμνήμων τύχη |--ι» νι -ἰν- 

γένοιτο, πολλῶν δεοµένη σοφισµάτων. |» -Ι- -Ι-ν νν -ΙΙν -ἰν - 

Ζῶν ὃ ἔστ᾽ ἓν ὄΐκοις, πρὸς δὲ τῆς τύχης νοσῶ», |- -ιν -]- "ιν -ιν -Ίν φ 

ἀρὰς ἄρῶται παισὶν ἀνοσιωτάτας, 65 |» -]ν -]- . “νυν -ιν - 

δηκτῷ σιδήρῳ δῶμα διαλα χεῖν τοδε. |- -]ν -|- η [ν ο |. "ιν ό 

Τὼ δ᾽ ἐις φόθον πεσόντε, μὴ τελεσφόρους |--ἰν ιν -ἰν-Ιν-Ιν- 

ἐυχὰς 9εοὶ κραΐνωσιν, ὀικούντων ὁμοῦ, |- -]ν -|- -[ν {α ἠν- 

ἕυμοάντ᾽ ἔταξαν, τὸν Ρεώτερον πώρος |- -]» -]- -]ν -Ίν- |ν . 

Φεύγειν ἑπόντα τήνδε Πολυνείκην χθόνω, 0 |- -ιν -ᾖ» -]» ιά υ]- -» η 

᾿Ἐτεοκλέα δὲ σκΏπτρ ἔχειν µένοντα γῆς ος με κα ο κα 

ἐνιαυτὸν, ἀλλάσσοντ΄. ᾿Επεὶ ὃ ἐπὶ ζυγοῖς |» Ψ -|- -]- -]ν σι» -τν κ 

καθέζετ᾽ ἄρχῆς, ὂν µεθίσταται ὠρόνων, |ν -]» -]- -ιν -ᾖν ες |» τε 

φυγάδα ὃ ἀπωθεῖ τῆσδε Πολυνείκην χθονός. ἱννν]ν -|- -ἰν νυν] --Ινν 

Ὃ ὃ) "Αργος ἐλθὼν, κΊδος ᾿Αδράστου λαθὼν, Τὸ |» -ᾖν -]- -ιν -]- -ιν ὰ 

πολλὴν ἀθροίσας ἀσπίὸ ᾿Αργείων, ὄγει' |- -]ν -]- -ᾖ» -]- -|» Ρ 

ΤΗΕ ΟΒΕΡΕΕΒ, ΔΝΌ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε έπει γένυς έµων τέκνων σκιάζεται» εκρύψαν πάτερα κλείθροις, ἵνα τύχη, δεόµενη πόλλων σο- 
Φίσματων, γενοίτο αμινήµων. Δε ἐστι ζων εν οἶκοις, δε νόσων προς της τύχης, αξάται αγοσιώ- 
τατας άρας παίσι, διάλαχευ τόδε δώμα Νήκτω σιδύρω, Δε τω (πεσόντε εις Φόθον, µνή, οικούγ- 
πων ὅμου, Φέοι κραμώσι εὖχας τελέσφορους) ζυμοάντε ετάζαν, Πολυνείκην τον γεώτερον πάρος 
ἑκόντα Φεύγει τήνδε χθόνα, δε Ἐτεύχλεα µενόγτα ἔχειν σκήπτρα γης ενιαύτον, αλλασσόντε, 
πει καθέζετο δε έπι ζύγοις ἀρχης ου µεθίσταται ερόνων, δε απώθει Πολυνείκην Φύγαδα τήσδε 
Ἀχθόνος. Ὁ, δε; έλθων ΄Αθγος) λάβων κήδος Αδράστου, αθροίσας πόλλην άσπιδα Αργείων, άγει. 

ΤΒΑΝΡΙΙΑΤΙΟΝ. 

Ῥιέ α[ίογ-ἴἶιαί {πε οἨεείς οἳ ΠΥ ελἰ]άγεη τἼρεης-Ιηίο-κμαᾶε, {Πεγ 
Ἱϊά εεῖγ {αίμεν γγὶί Ῥο]ί5, ελαί Εὶς Παγά-ίαίε (τες αἰτίης ΠΙᾶΩΥ γγ]ςε- 
πηθαδΙτες-ο{-ροΙογ) πηὶρ]ί Ῥε {ογροίίεῃ. 

Θἱ1]1 πε ἶς Ἠνίησ 1η {ο Ῥαίασε: Ρυί δἱο]ς-ἴπ-πχῖπά αἱ Πὶς 5αᾱ- ἀεξίίη γ 
πα ἱπιρτεσαίαν (Πε πηοδί απῃαἱ]ονεά οι1γ5ες οἨ 5 8οης---ἶπαί ἴπεγ 
ΏΙΑΥ 8Πατο-Ὀείεεη-ίειη (5 Ποιιδο πΙίΏ {πε «Ώατρεπεά δννογά. 

Νοιν (εςε-ίνγο, (Πανίηρ {α]εη Ιπίο ἀγεαά, Ἰεδί, τν ]]δί {(Ππεγ ἀννε]! {ο- 
φαί]ιας, ἴπε (αοἆ» τα(1{γ ἴἶεδε οιΓ5ε5 ὈγοιισῆΏί-(ο-οοπηρ]εί]οὮ), οογεΠση- 
ης ἀείεγπιῖηοά ἶχαί Ρο]γηίςες, ἰωε γοιΠςϱοΓ 8οΗ, 5ποιι]ά Πγεί, οί-Π]ς- 
οη-(Γεε-νν]], ἀερατί {χε τεαίπα; απά (Παί Ἐίέοσ]ες τεπαϊἰηῖησ-Ίεγε 
Φπου]ά Ἠο]ά (με φοερίτε ο{ {πε Ίαιά Γογ-ίπε-6ραςε-ο[-α-γεατ: «Ἠπης- 
1Πρ-1Π-ίαγης. .α 

Λίτεγ-ἰ]λαί Ώε Ἰαά οἰέίεπ, Ἰού/ευεῦ, οἩ {Ἡε τοδίγΙπα οί επηρίτε, Ἶε 
«αἰφηουηί5 ποί {ζοπῃ {με {πγοπε---Ραί ἀγίνες Ῥο]γπίσες α {ασ[εΐνε [γοιι 
ἴπαο Κποάσπῃ. χ: . 

Ἠε, ίμεη, Παγίησ-σοηε {ο Αγσος---ΠανΙιπθ" Τογηηθά αἩ αἰ]αποε νγ1{]ι 
Αάἀνακίᾳς---Πανίπς αξειηβ]εά α ναςί αγπηγ οἱ Αγρΐνες,Ἰεαάς (επι οἩ: 

, ον 

61. Ὦοἵ8οῦ αιιοίες δίαΐἴας, ΤΗΕΙ. Τν. | Ῥείους, 5 ἴέ ο/{εη Ἱπρ]ϊος Φεπεαἰοξίοπα : 
906, ἀῑσπι γόφεῖς εόπέ ἀπιύγα σέπῖς, πιθαή- : ἴ]λα 94πιθ ΠΙαΥ ὃς φαἱἁ οΓ ἐυχὰς, νετ. 68. 
τὴς {με ἀονη νλ]ο]ι αἲ ἴ]ιο ασο ο ρα- 68. κραίνοιεν, νὰ Ἐτυποίς, 866ΠΙ5 ἴ. 
υοτίγ τΊρεης {ο Ἰαίν οἩ {16 οἰιθε]ς. δεη5ο ππονε αρρτοργίαῖθ {18η κραύωσι, 

69. τύχη ἵδ αἴίλει ροσὰ οἳ Ὀαὰ ό5 1969. ἔταξαν, 868 τάσσω, Ἰ γεδοῖυς. 
{πη6, απ ηηςί αἰνγαγ» ως {ακεη αεσονά- Τὸ. µεθίσταται, Ὁ. 8ης. ΡΥΕΝ. Ἰπᾷ, ρᾳ55. 
ἵ1Ρ το ἴἶο οοη{οχέ, πο 1 ου πηῖὰ. ΟΕ µεθίστηµει, ἀπιόυεο. 

65. ἀραὶ, ἴ]κε τύχ», Πμδί 6 πάθη «76. πολλὴὺν ἀσπίδαν ιαπ! α αρα οἳ 
δἱουᾷ ἵη χείεγθηςθ {ο γηιαῖ Ίας σοπε | δ)ώείαεα έγουρ---αγπιεά δᾳ1αΥΟΝ. 



160 7. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ο... ἐπ᾽ ἀντὰ ὃ) ἐλθὼν ἑπτάπυλα τείχη τάδε, 
πατρῷ. ἀπαιτεῖ σκΏπτρα, καὶ μέρη χθονός, |» -[» -]- -]» -ᾖν -ιν υ 

᾿Εγὼ ὃ,, ἔριν λύονσ’᾽, ὑπόσπονδον μολεξν | -ἰν -ᾖ» -ἰν -]- -ἰ» - 

ἔπεισα παιδὶ παῖδα, πρὶν ψαῦσαι δορός" 50 |» -|ν-Ι--ἰν-|--]νν 

ηξειν ὃ ὁ πεμφθεὶς Φφησὶν ἀντὸν ὤγγελος. |- -|» -]- -]ν -Ί» -]ν ω 

᾽Αλλ’, ὦ Φαεννὰς ὀυρανοῦ ναίων πτύχας, |- - |» -]ι- -» -]- -ν ω 

Ζεῦ, αῶσον ἡμᾶς, δὸς δὲ σύµοασιν τέκνοις' |--ι--ἶ- -τ» -ν -ἰν- 

χρὴ ὃ, ἓι σοφὸς πέφυκας, ὂυκ ἐὰν βροτῶν |- -]ν-ιν τν -]» -Ίν - 

τὸν ἀυτὸν ἀεὶ δυστυχΏ καθεστάναι. 8ου |--|--]--ἰ--Ιν-Ιν- 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ΤΙΑΙ. ΊΩ κλεινὸν ὀΐκοις, Αντιγόνη, 9ἅλος πατρὶ, |- -ν -]ι- -ιν ν -ν -]» ω 

ἔπεί σε μήτηρ παρθενῶνως ἐκλιπεῖν [ω -ν -ᾖ- -[» -[. -]» ῴ 

µεθΏκε, µελάθρων ἐς διῆρες ἔσχατον, |- -]» ν »]- -|» -[[ν -τ» ν 

στράτευµ᾽ ἰδεῖν ᾿Αργεῖον ἱκεσίαισι σαϊῖς, | -ᾖ» -- -ᾖν ω νήν -]ν ο 

ἐπίσχες, ὡς ἂν πρὀυξερευνήσω στίθον, 90 |» -ν -]- -ιν -]- -]» ν 

μυ. ΄ ην 5 / / - 
μΜ3 τις πολιτων εν τείθῳ φαντάζεται, 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ἘΝναΙμξΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

δε έλθων ἐπι τάδε αύτα τείχη ἑπτάπυλα, απαίΐτει πατρώα σκήπτρα, και µέρη ἨΧθόνο, Δε 
έγων λυούσα έριν, επείσα παίδα, πριν ψαύσαι δόρος, όλειν ὑποσπόνδον παίΐδι, Δε ὁ άγγελος 
πέµφθεις φήσι αύτον ἥξειυ. ΄Άλλα, ω Ζευ, γαίων φαένγας πτύχας ούρανου, σώσον ἥμας, δε 
πέκνοις δος σύμθασιν' δε χρη» ει πεφύχας σόφος, ουἩ έαν τον αύτον βρότων καθέσταναι δύστυ- 
χη ἄειι ΠΑΙ. Ώ κλείνον άλος» Αγτίγονην οἶκοις πάτρι, ἔπει μή τηρ µεθήκε σε ἔκλιπειν παρ- 
θενώνας, ἴδειν, ες έσχωτον διήρες μιέλαθρων, Ἀργείον στρατεύµα, σα! ἱκεσιαίσι, επίσχες, ὡς αν . 
σᾳρο-εξερευνήσω στίςον, µἨ τις πολίτων φαντάζεται εν τείθω, 

ΤΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

απΏᾶά αἀναποαῖπς 11 {ο ἴἶεςε ΥΕΥΥ νναἰ]ς νηϊ(]ι-δενεη-σαίες, Ίο ἀειπαπάς 
Ἠ]ς {αίπετ7 εοερίτε, απάἀ Ἠῖ6 «παγε οἱ {1ε Ἰαπά. 

Νονν 1, επάεανοιγ]ηρ-ίο-αρρεαδε ἰΠεῖσ γγαί], Ώαγο ρετευαάεᾶ Πιγ 
8ο, Ὠείογε ϱγαδρῖηρ {Πε ΑΡΕΒΓ, {ο «οἵπε, οοηΠάϊπρ-Ιη-α-ίτασς, {ο Ἠ]5 
Ῥγοίπεγ: απά {ο ΠἹεξσεησες {λαΐ γ/ας 5επί ἀεο]ατες Ὦε ν]]] οο(ηθ. 

Ῥιϊ ἆο ίπουι, Ο ο αρίίες, Ιππαρ]άης {πο Ἰαοίά «4ΠΟΡΥ οἱ Ἱεανεη, 
Ῥγεδετνε τς---απᾶά {ο ΠΙΥ οἨί]άγεω σγαηί τεσοποϊ]αίίοη: {ΟΥ 1 Ῥε- 
Ἰονεί] (Πες, ας ἴποι ατί νς6, ποί {ο 5αΠεν {Πε Φ4Π1ε 9Π6 ος πιοτία]ς 
το Όε υη{οτίηπαίε αἱγγαγς. [Εχῖέ οσάδία.] 

ΊΤΡΦΟΕΝΕ. 4 Τουεν οἱέ]ι (αἴἶεγὴ απά Φίαἴγοαδε: Τπίου απἀ Απίέροπο ὑπ ε]ιο Εαἴ[ο.] 
ΤΌΟΤΟΒ ΤΟ ΑΝΤΙΕΟΝΕ. 

Ο Τπου Εαὶγ Ραἀ, Δηάσοπε, ἵπ έἶχε γογα[-γεδῖάεποε οἱ {1γ εἴγε, εἶπος 
{Υ πιοῖπεγ Ἠαί] ρεγπηϊ(εά {Πεε {ο Ίεαγε ἴΏε-αρατίπιεπίς-οί-ίπε-νΙτ- 
σἱμς, {ο γΙεν; ΓΓοπω (πε [αγίμεγηλοςί {αγγεί οἳ {πε οαδί]ε {πε Ατρίΐγε 
Ἰο»ί-οί-γγαγ, αστεεαΒΙψ {ο ΙμΥ εηίγεαί]ες---γεί δίαγ, απ] 1 5μια]] Πτοί 
Ἰηγερίϊραίε {Ίε ῥαςς, Ἰεδί απὖγ-οπε οἱ {πε οΙΙΖεης αρρεαι ἴἵη {Πε αγ, 

17. αηγ ΜΒ5. Ίανε ἐς οἳ ἐις, Ὀιιέ 
Ῥουεομ ουρ]ή ἐπ᾽ επου]ά Όο τείαϊπεά. 

89. ΜΒΒ, απἀ εἀ1ίοης αγε ποίαρτεεά 
45 ἴο {6 τοαάίπρ οί Επί ΗΠθ: Φφαεμὰς, 
Φαεννὰς, απᾶ Φαενὰς ἃΤε α]ἱ {ουπἀ, ἴιε ]α5ΐ 
Ιπάθοᾷ οοπίΓαϊΥ {ο {16 πείτε. ΈΟΓ πτυ- 
χὰς, ΨΙεΣ ΡΥορεΙΊΥ πιοαπς {λε ]οἰάς οί 
α υοδίγέ, 8ενετα] ϱἱνθ πύλας. 

869. 1{ µαρΡεης (μαί γα βἱηρι]ας 6ΓΤΟΥ 

ἵπ σοργ!ίηρ, 5ονοΓα] ΥΤ95., γεραγᾶ]εβ ος 
έχε γίἨπη, Πάνε ἔύμθασιν {ΟΥ σύμθασι». 

84, ἔι σοφὸς πέφυκας, ἓγ ἔ]ιοιι αγ{-ῦτ]-πα- 
ἔπγε ιυΐε, ννῖο] 56ΕΠΙ {0 ἵπιρΙγα ἀοαὈί. 
Αἰλοπάσότας αχρτθ»5ες {ῖς βεπ{πιεηί 
οί Ειπήρϊάες, η ἀῑβοτεηί νογᾶθ: ὤφειλε 
δ), ἔέπερ ἔστ᾽ ἓν ὀυρανῷ Ζεὺς, μὴ τὸν ἀυτὸν 
δυστυχΏ καθεστάναι. 

88. διῦρες ἵδ ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΙ5 ψηί] ὑπερῶον. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 92. 

κάμοὺ μὲν ἔλθη φαῦλος, ὡς δούλω, Ψόγος, 

σοὶ δ), ὡς ἀνάσση πάντα ὃ ἐξειδὼς, ᾠράσω 

ἅ τ) ἔδον, ἐισήκουσά τ᾽ Αργείων πάρα, 

σπονδὼς ὅτ ἤλθον σῷ κασιγνήτω Φέρων, 

ἐνθένὸ ἐκεῖσε, δεῦρό τ᾽ ἀῦ κείνου πάρα. 
. 25/ 5 .. » ὃ / δό : 
ΑΛλλ ὀύτις ἄστων τοίισὸε χρίμπτεται ὀδμοις 

3 λ 

κέδρου παλαιὰν κλίµακ ἐκπέρα ποδὶ, 
/ Ν / Δ μα... δι 

σκόπει δὲ πεδία, καὶ παρ Ίσμηνου Ρος» 
/ λ. / / 24 

Δίρχκης τενᾶμα, πολεμίων στράτευµ. οσον, 

ΑΝΤ. Ὄρεγε νῦν, ὄρεγε γεραιὼν 

νέα χεῖρ ἀπὸ κλιμάκων, 

ποδὸς ἴχνος ἐπαντέλλων. 

1 

[-τ]ν-[ς -ἰ-Ι-τΙνν 
|--ἰ- -ἰ--ἰ -[- τν - 
[.-ἰν--ἰνἷσ -ἷνν 

ο6 |- εἰ» -ἰ--ἰ- -ἰ- ἰν- 
ο”... 
|--ἰ--ἰ- -ἰ--ἴ--ἷν- 
|-τ[ν-]- -ἰν -ἴν-Ιν» 
[.σ]κννΙν-Ιν-Ι-Ι- 

100 |--ἰν ντ νν-Ιν-ινν 

ἱγνν-νννντν 

ἱ---νην-ν- 

υ.. 
ΠΑΙ. Ιδοὺ ἔύναφον, παρθέν ἒις καιρὸν ὃ ἔδης 

/ λ { λ 
κινούμενον γαρ τυγχάνει Ἡελασ'ικον 

ν-ἰν-]--ίν-Ι--ἰν- 
105 |- -ἰν-[- -ἰν-ἶν-]νν 

|. ἰν-ἰ--ἷν -ἴ--ἷν- 
ΤΗΕ. ΟΠΡΕΗΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

παι Φαύλος ψόγος ἔλθη, έµκοι μεν ὡς δούλω, δε σοι, ὡς ανάσση" δε εξείδως πάντα, φράσω τε ἆ 
είδον, τε εισηκούσα πάρα Αργείων, ὅτε ἠλθον Φέρων σω κασιγνήτω σπόνδας, ενθένδε εκείσε, τε 
δεύρο αυ πάρα κείνυ. ΄Αλλα οὖτις άστων χβίιπτεται τοίσδε δόµοις' ἔκπερα πόδι παλαίαν 
Κλίμακα κέδεου, δε σκόπει πέδια, ἔσον στρατεύµκα πολέμιων και πάρα ῥόας Ισμήνουν τε γάµα 
Δίρκης. ΑΝΤ. ΄ΟΡΕΥΕ Υυν, όεγε ἀπο κλίμακων γεραίαν χείρα νέα, επαντέλλων ἴχνες πόδος. 
ΠΑΙ. Ίδου, πάρθενε, ζυνάψον' δε ἔθης εις παίρον' γαρ Πελάσγικον στρατεύµα τύγχανει κινού- 
µενον, δε χωριζούσι λόχους αλλήλὼν. 

στράτευμα, χωρίζουσι ὃ ἀλλύλων λόχους. 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

αμά νι]ο «ολπάαἱ ασογιο---ἴίο πιο Ἱπάθεά α5 α 5ογναηί, Ὀμί (ο ἴπες, 45 
α ΡΓίησθ»ε: 85ο, Ψεη-[-5[α]|-Παγε-{αἱ1γ-εχρ]ογεά αἲἰ, Ι 1 τεἰἰ ἴπεε 
Ῥοίῖ ναί 1 «ανν, αηά Ὠεατά {γοπα (πε Αιρίΐνες, αἴ-ίπε-ῆπε 1 ψεηί 
Ῥεατίηρ {ο {1γ Ὀτοίμες {πε ατί]ο]ες-οί-ίγασε, {γοιι-(Π]ς-ρ]ασε (1ίΠεΓ---- 
απ Πεν ασαίΏ ἴγοπα Ὠίπα, [πε Γωΐου εχαγιίπες έ]ιε πα[[ετν απιἀ δἰαῖτν, 
έλεη ὕπ οομιῖπρ ἀοωπ Λαἰιδ α Γεω δίερς.[γοπι έ]ιε δοίέοπι.] 

1 πε πο οπε ος (πε Ιππαδ]{απίς ἵ αρρτοασλίηοσ {ηοςαο Ὀι]]άϊισς---- 
οοπιε-πποιιΠί νγἰ(Π {Ἠγ {οοί {πὶς απο]εηί 5ἰαΐγοαςε ο{ οεᾶαγ, απά 5ΙΓΥΕΥ 
ἔπε ρ]αίης----[1ουν ναςί ἴΏε αγπιγ ος (λε εΠεΙΩΥ οί] ΡΥ {πο είγεαπ]ς οί 
ρππέπις, απἀ ὮΥ Ἠἱγοε᾿5 {οιυπί. 

ΑΝΤΙαΟΝΕ. βίγείοῖ Τοπία πουν, βίγείο] Γον] ἔτοπι (ἶιε ειερ» (Πῖπε 
ασε Παπά {ο πιγ γοιίῃ, αρ-Γαϊδίης {με α5οεηἰ οῇ ΠιΥ {οοί. 

Τστομκ. [έγοἱολῖπρ οτί] Πὲ ᾖαπᾶ.] 1μοἱ Ἠετο, Ο νιτοῖη, ἴ{α]κε-]ο]ά : 
{ος ἴποι ατί-οοπιε Ιπ {ἴππε---[ Τε Τιμον απἀ πίίσοπε αδοεπᾶ, απ αγο 
60Ο δεέπ ἰοολῖπρ οῦεΥ ἐἶε ραταρεί.] ἂ5 ἰΏε Ῥε]αξσίαη Ποδί Ίαρρεης {ο- 
Ῥε-ίη-πιοίῖοη,απά(Πεγ-αγε-άτανίησ-αρ ἴπε Ὀγίσαςε» ἵπ-ορεῃ-σοίαπιη, 

92. ἵξεται, 38 Ῥοἵδοῦ οὔδετνθς, Ὁνου]ά,ι 97. Ρευειτα] ΜΒ. Ίχαγε ἐγχρίμπτεται, 
1ς Όιε πιείτο αά ρογηι(τθᾶ, ανα Ώθθη 
α ννοτά Πποτα οοηβίἰδίθηί (απ ἔλθη, ἵη 
ουπ]αΠοίἴοη. ννΏ]ι φαντάζεται Ἰῃ νθιβο οἱ, 
Τε Ρτοίθὀδος αιιοίος ΑγἰκίόρΙιαπθς Τη 
ἵννο Ἰηδίαμσθ»: ἴωο οπο νλθις Ίο 60Ι- 
1οΐπς ἀβειοπί Ἰηοςςς, Ὁν τοίσγεησο 
το ἀἰβενοηί {θιβος; (ἶῑα οἴμος, ἴο ἴῑιο 
8αΠ16 {ί6ηςθ. 866 «γἰδέορ]ι, Ριμέ. 999., 
απᾷ Γεερ. 980. 
.. 98. ἐζειδὼς ΓοΥ ἐξειδηκὼς, φιιῖ ὑέπὸ πόνϊέ, 
19 αἱηδίοῦ Ἠθτε, 1 Ιπιαρίης, πο Το το 
Ρα5ί, Όπέ {ο {νο τορη]ί οἱ 1ἱιο φογαΙΙμΥ 
Όιε Ἐαΐος 19 σοΐηρ {ο οπίθς ΠΡοΠ. 

οἱ ἐγχείπτεται. ι 
99, Ιαπιόηιι ας {πο τῖνου οἩ {16 

Ραῦ]κ5 ος ννη]οῖι Τ]εύος θίοοά. 
100. Ὠΐνες να» νο ος Τά οιις, Κἴπς 

οἱ Βα μία, Ρα{ Ὦγ ]εαϊοιςγ εἶε Ὀγοισ]ι 
Π6γςο]{ {ο απ απ πιε]γ οπά, απά νγᾶς 
εμαησεά Ἱηίο α {οπμίαίη ἵη ἴπε πεῖς]ι- 
Ὀουν]οσἆ οὗ Τιεῦες, 

109. ΜΒ. ποῖ α {ονν Γου ἐπαντέλλων 
σὶνθ ἐπανατέλλων, αΠά 50Π16 Ἠάγθ ἔζανα- 
τέλλων. 

106. Βερατα ης {16 Ἱερῖοης, οο]οσί, 
ος Ῥατ{α]ίους «οι οη6 ΔΠΟΙΠΟΓ. 

ο 
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3 Δ 1 ” 

ΑΝΤ. Ιω πότνια παῖ Λατοῦὺς 
. / / «/ 
Ἑκάτα, κατά χαλκον απαν 

107. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ἱν--νιν-ν- 

νυν νν]-ννν 

πεδίον ἀστράπτει. νήμα 
ΠΑΙ. Ὃυ γάρ πι Φαύλως ἦλθε ΓΠολυνείκης χθόνα, 110|- -ἰν -]- -ν ν »]- -[» ψ 

πολλοῖς μὲν ἵπποις, μυρίοις ὃ ὅπλοις βρέµων. |- -]» -|- -]ν -]- -]» ή 

ΑΝΤ. Αρα πύλαν κλείθροις, |” μι ή. ο 

χαλκόδετά τ' ἔμβολα η λα 
λαϊνέοις Αμϕίονος ὀργάνοις |- μνἡῥρνηνς 
τείχεος ἥρμοσται - 115 |- οἷις -|- ιό 
ΠΑΙ. Θάρσει' τά Υ ἔνδον ἀσφαλῶς ἔχει πόλις, [--|ν -Ιν -Ι--ν -ίν 
Αλλ) ξισόρα τὸν πρῶτον, ἐν βούλει μαθεῖν. |- -]» -]- -ν -]- -]ν - 

ΑΝΤ. Τίς ὀῦτος ὃ λευκολόφας, |» "υν]-νν- 
πρόπαρ ὃς ἀγεῖται στρατοῦ, ωώήσλς 
πάγχαλκον ἄἀσπίὸ ἀμφὶ 190 |--|ν -ἰ- τν 
βραχίονα κουφίζων; ο ο 
ΠΑΙ. Λοχαγὸς, ὦ δέσποινα, ΑΝΤ. Τίς; ΤΙόθεν γεγώς |» Ἴ [ν -|- η» "ῃν Ἵκ- 
, - 
Αύδασον, ὦ γεραιὲ, τίς ὀνομάζεταν ; |-τ]]ν-Ινν Ίντι» 

ΤΗΕ ΟΝΡΕΗ, ΑΝΌ ΕΝΟΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 
ΑΝΤ. Ίω Ἕκατε, πότγια παι Λάτους, ἅπαν πέδιον καταχάλκον αστράπτει. ΠΑΙ. Γαρ Πολυ- 
γείκης ου τι ήλθε φαύλως χθόνα, πόλλοις ἵπποις βρέµων μεν, δε Κύριοις ὅπλοιο. ΑΝΤ. ΄Αρα 
πύλαι κλείθροις, τε χαλκόδετα έμβολα ἡρμόσται λαΐνεοις όργανοις τείχεος Αμϕίονος;, ΠΑΙ. 
Θάρσει’ τα έγδον πόλις γε ἔχει ἀσφαλως. ΄Άλλα εἰσορὰ τον πρώτον, ει βούλει µάθει. ΑΝΤ. 
Τις δύτος ὁ λευκόλοφας, ὃς ἁγείται πρόπαρ στράτου, πουφίζων παγχάλκω άσπιδα άµεφι βρα- 
χίονα: ΠΑΙ. Λοχάγος, ω δεσποία. ΑΝΤ. Τις; Ἰόθεν γέγως; Αυδάσον ω γεραίε, Τις οΥο- 
µάζεται; 

ΤΠΑΝΒΙΙΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ, ἨΠεγ ! ἨΠόσαίε, ανγ(] ἀαισηίετ οί Γά{ὅπα---ἰἩα νν]ιο]ε 
Πε]ά ε]αά-ἴη-Όγαςς σ]εαπης-]κε-]]σΏίη]ης ! 

στοκ. Έογ Ρο]γηίοες ἵδ ὉΥ πο ΠΊεΔΠΒ ΟΙ 5οαΠ/{ΙΙΥ {ο (πε Ἰαμά, 
ψίὮ πωμοῖ σαγαΙτγ τασῖηρ-ΠείοεΙγ 1η-ίτοίῃ, απά νὰ ΠΙάΠΥ-ίλοιι- 
απ 5Ώ]ο[άς, - 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ. Ῥμΐ ατεα {1 ραΐες ο) Ῥαγ, απᾶ ατα ἴΏε Ώταζεη Ῥο]ί5 {α5ί 
1η {Πο δίοηο υγογ]ς οἱ Αιωρμήοη)5 γνα|! ὃ 

στον, Ῥε οοηΠάεηί :----ᾱ5 {ο ἰπε ἹπίεγίοΓ {πε οἶιγ {ογ-οετίαῖη Ἱ8 
φαΐ. Ῥιί Ἰοο] αἱ ἴἶε {ογεπιοςί, 1{ έἶλοι ἀεβιγεδί Ιπ[ογπιαίέίοη. 

ΑΝΤΙάΟΝΕ. Πο ἵ5 {15 γν(ἡ-ίπε-ΠΙέε-ρΙηπαεά-Πε]πιεί, νν]ιο ]εαάς 
ΊΏ (λε γαη οΓ {πε {οτοες, σεηί]γ-ανίηςρ Ὠϊς Ππε-Όγαςς Ῥιεκ]εγ τουπά 
Πϊς αΓΠῃ 2 ΤύτοΕ. Πε 15 α ρεπετα], 0 Ἰαάγ ! ΑΝΤΙΟΟΝΕ, Πο 
Ύ/πεηοε ἀεροεπάεά ὃ Β8Υγ, Ο γείεταπ, ψ]αί 15 Ώε οσ]]ες ὃ 

108. Ἠέσαία νναδ έἶιε ἁἀαισὶίεν ος 
Ῥότβςς απάἆ Αρίότῖα, Ὀι{ δις ννας ο{ἴεη 
οοη/(ουηάες νι Ῥτόξειρϊηε (με ἀαισ]ι- 
ίεν ος οπρίίεν απ ΟεΓ6β, ἂ8 αἶδο νυν] 
Ῥ]άπα, Ταἰόπα” ἀαασηίεν. Όν πιοτο 
ΡΙΟΡΕΙΙΥ δρεακίηᾳ, Ὠἱάηα ἵη Ἰε]] ίοοκ 
ἰμθ παΠ]θ ος Πόσαίο ος Ῥτόδειρϊπε---ἴῃ 
Ἰεανεη {ἰναί οἱ Γ ήπα. 

114. Απιρ]ίου, ἃ 50Π οὗ σα πρίίετ ὮΥ 
Απίίορο, απά {λα Ὀγοῖίετ ος Ζέας, να 
Ῥοτη ο Ἠοιηῖ ΟΙνργοἨ. ἩἨε ομ](1να- 
τε ροείτγ,απά εχεε]]εὰ 5ο ΠΙΟ] ΤΠ η]ι]- 
αἷς, έἶναί ε ἶ5 εαἰά {οἼιανο Ὀι1]έ {χε ννα]]5 
ο Έμερες γη] (11ο βουπἆ οἱ Πῖ5 1Υ16. 

116. Τα{ανά]]γ, ἐ]ια οἶέ ἰχιάθεᾶ Ίιας δα/ε- 
ἵ ένα ἐ]ιῖπρι τοὐέ]ιῖΐπ, α ἀτεε]ς Ιάΐοπι, Όπί 
ἃ δίγαηρο νναΥ ο{ δρεακίηρ ἵπ ΕηρΗδΗ. 

117. μιαθεῖν 1 Ἠανο (Ταπηδ]α(εᾷ 49 α δι - 
βίαηιϊῖνα, απ {πο ΙηβηΙ(Ίνε 16 οἵἵε ἃδ- 
δηπιος 1η ἰΠῖ6 86Η86. 

119. Α]άῑς Ἠαᾶς ἄγει, Ῥαέ πηοβί Μ95, 
απἆ εἀ1(1οΠ8, ἡγεῖται ΟΥ ὠγεῖται. 

121. Α]άα5 Πας βεαχίονι νιηῖςεῖι 18 ]ϊκα - 

νν]νθ ἵῃ βενεγα] Μ 959. ἘΟΓ κουφίζων 80ΠΠε 
μανε 5ΙΠΠΡΙΥ ἔχων. ͵ 

195, τίς ὀγομάζεται; ΙΊιο 58 Ίιο σα][εᾶ 
ισπ οα]]ς |ιε Ιἐπιδεί{ὰ Γιο ἰς με ὂὴ 
παπιεῦ Ἠ/λαί 9 |ῖ8 Ίαπιες | 

κ 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 124, 

ΤΙΑΙ. Οὔτος Μυκηναῖος μὲν ἀνδᾶται γένος, 

Λερναῖα ὃ) δικεῖ νάµαθ, Ἱππομέδων ἄναξ. 

ΑΝΤ. Ἔ, ἔ, ὡς γαῦρος, ὣς φοθερὸς 

ἔισιδεῖν, γίγαντι 

γηγενέτα προσόµοιος, 

ἀστερωπὸς ἓν γραφαῖσυ, 
3 Δ / « / η 

ουχ προσῴφορος αμερίω γεννα. 

ΠΑΙ. Τὸν ὃ ἐξαμείθοντ᾽ ὀυχ δρῶς Δίρκης ὕδωρ 

19 

|-τ]ν-ἰ- -ἰν -Ι--Ινν 
150 |- -ἵν -ᾖ- -ἰν-ἰνν-ἰν- 

τν -Ιν-ννν 

|-τ]- ν]ν 
|-νν]-νν|- ν 

--- 
190 |- -|-ν-νν-ἰ-- 
ο... 

λοχαγόν : ΑΝΤ. ἝΑλλος ἄλλος ὅδε τευχέων τρόπος. |» -ιν ιν -Ί» ω »|- -ἰ» ν 

Τίς δ) ἐστὶν ὀῦτος; ΤΠΑΙ. Παῖς μὲν ̓ Ὀνέως ἔφυ 

Τυδεὺς,  Αρην δ) ᾽Αιτωλὸν ἐν στέρνοις ἔχει. 

ΑΝΤ. Οῦτος ὁ τᾶς Πολυνείκεος, ὦ γέρον, 
3 / 
ἄυντοκασιγνητας νύµφας 

ὑμόγαμος κυρεῖ ; 

Ὡς ὤλλόχρως ὅπλοισε, μιξοβάρθαρος. 
2 Ν 

ΠΑΙ. Σακεσφόροι γὰρ πώντες ᾿Αιτωλοὶ, τέκνου, 
» .” / 

λόγχαις τ ἄκοντιστΏρες ἐυστοχώτατον. 

|--]»-|- -ἰν -ν-]ν- 
υ--. 

146 |-νν]ν Ίσν 1-9» 
|-νο]--Ι--]- 
[κνν-]ν- 
|-τ]νἰ- -ἰν -ἴν-ἰνν 
π... 

14ο |- -ἰ--ἰ- -Ιν-ἰν-]νν 
ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΙΟΑΤΙΟΝ, 

ΠΑΙ. '᾿Ούτος αυδάται Μυκηναίος μεν γένος, δε οίκει Λερναία γάµατα, ἀναζ Ἱππόμεδω, ΑΝΤ. 
Ε, ε, ὡς γαύρος, ὡς Φόθερος είσιδειν, προσοµοίος γηγένετα γιγάντι, αστερώπος εν γεαφαίσι ούχι 
πεύσφορος ἁμεέριω γέννα. ΤΠΑΙ. Δε ουκ ὅρας τον λοχάγον εξαμειρόντα ὕδωρ Δίρχης» ΑΝΤ. 
“Ὁδε άλλος άλλος τρόπος τεύχεων. Δε τις ἐστι ὁύτος; ΠΑΙ. Έφυ Τύδευς µεν, παις Οὕεως, δε 
έχει εν στέρνοις Αιτώλον ΄Αρην, ΑΝΤ. Κύρει ὀύτος, ὦ γέρον, ὃ ὁμόγαμιος αυτοκασιγγήτας τας 
νύµφας Πολυνείκεος; Ώς άλλοχβως ὁπλοίσι, µιζοοάρθαρος. ΠΑΙ. Γαρ πάντες Αιτώλοι, τέκ- 
Υ0Υ) σακέσφοροι; τὲ αποντιστήεες ευστοχώτατοι λόγχαις. 

ΤΕΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 

Τυτοκ, Ἡε ἶς οἳ Μγεόπα Ιπάεεά Ὀγ Ὀϊγί]---απά ἀγγε]ὶς Ὦγ (με 
ἰΓοαΙης οί Ίμετηα---Κίπσ Ηιρρόπιεάοη, 

ΑντιαονΕ. ΕΜ! ΕΠ! Πονν Βεγεε! Που (εγηθ]ε {ο Ἰοο]ς προη ! Τη- 
Πσιγε-]ίκο απ εατί]-Ώοτη ρἰαπί! Α-δίαγ-ἴη-οουιηπίεπαπος απηϊάεί Ὠῖς 
Ρἰοίιγεά-ἀενίσες---ποι οοιγεβροπάΐπρ υΙίΏ πιοτίαὶ ταςε | 

Τυτομ. Ῥυαΐ οὈδεγγερί ἴἶοι ποί (Πῖ εΏίεβ Ῥαρδίησ-αἱοησ-Ώγ ἰπε 
ναίετ οἱ Ώιτοε ὃ 

ΑντισονΕ. ΤΠαί 15 αποίἸεγ----αποίἩετ φογί ο{ αγΠις5! Νου πο ἶ5 Πεὸ 
Τυτομ. Πε 15 Τγάεις (πεῃ, 5οη ο{ (Ώπειις, απά Ῥεατς οἨη ΕΠ Ὀγεᾶδε 

ἴιε Πιό]απ Ἅπαις. 
ΑΝΤΙΟΟΝΕ. 15 {Π5, Ο ασεά πηαη, (πε Πιςῦαπά οῇ (]ε αἰσίογ οἱ πιγ 

αἰσίευ-Ιη-]αιν {Ἡε οοηδοτί οἱ Ρο]γηίσεδὸ ἨΗον; ἀῑ[πεγεπί-οί-σο]οιγ ἵπ Ἰ]ς 
αΓΠΊΟΙΣ, ο{-πι]χίυτε-Ὀατραγϊς ὃ 

Ἔυτομ. Εου αἰἱ (Ίε Φιό]αης, ΠΥ ολ!]ά, αγε-ἰατρεί-Ῥεαγεῖς, απ ]4- 
νε]]ηδίς----ηιοδί-εεγίαϊη-ο[-αἶπι να {πεῖς Ίαηςες. | 

194, Μυκηναῖος ἀυδᾶται, ἵδ εα]ἰεᾷ α Μην- 
οεπααι. Ἰγεόνα νναδ α {ονη ος Αγρο- 
18, απἀ 9166 {με σαρ]ίαἱ ο α Κἰπσάοῃι, 
ννηῖο] τεσκοπθεᾶ ΑΙΤθιι5, Ασαπιόπιπουῦ, 
ββύΣίλης, Ογόέβίε5, δες, απιοης Πε ΚΙΗΡΒ. 

196. Λεργαῖα γάµαταν 1μεγπααπ ἰα]εεδ. 
1.80 νναν α οοΙΠΙίτΥ οἱ Λγρο]ϊ «ε]ε- 
Ὀταῖοὰ {ος 15 Ίαχαο απά ῥτονο. Ηετε 
Ἠότοι]ος Κῑῑῑεά (ἶνο {απιοις γάτα. 

199. Α]άῑι8δ απἀ 5εγεγα] Μ85. Ἰανα 
ἀστεροπὸς [α1{1]Υ---ἓν γβαφαῖσιν) αλ ιάίης 

{ο {ια ἤσιτο οί Ατρις ΘΠΡΤάΥΘΗ 0η Ἰ]8 
εΠ]εἰἀ. Ῥεθ ν6ιδε» 11020, 1191, 

154, Τγάειι, 5οη οἱ (πεις, Κίπρ ος 
Οάἱγάου, πιαιεά Ὀείρ]ιν]ο ἀααρηίεγ 
οἳ Αάτάςίτι» Κῑησ οἳ Ἀτροδ. Ἠε ννας ἃ 
8ανᾶρο 1 ἀἱδροδίτίου, αὖά ἴ]μο [αί]ετ ος 
Μίοπιεάς. ἠΡίόΙία νναδ ἃ οουΠίτΥγ αὐουέ 
να πλιάά]ε οὗ ἄνεεςςα, Ῥουμάεά ὃν Ε.- 
Ρρίτις, Αοατπάνμία, απά Τόσεῖς. Α: νει8ε 
1156, ΤγάειΙ8 19 εροΚεη Ο/Η, 48, λέοντος 
δέρος ἔχων ἐπ᾽ ἀσπίδι χαίτη πεφρικός. 



90 141. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΑΝΤ. Σὺ ο. ὦ γέρο», πῶς ἀνσθάνει σαφῶς τάδε 7 |» -]ν -]- -ἷν -ᾗ» -ᾖν οὐ. 

ΤΙΑΙΤ. Σημεῖ᾽ ἰδὼν τότ᾽ ἀσπίδων ἐγνώρίσα; | ν -ᾖν -ᾗν -]ν -]- -ἰν » 

σπονδὰς ὅτ πλθον σω κασιγνήτῳ Φέρων, |- : |ν -]- -]ν -]- -[» - 

ὃ προσδεδορκὼς, ὀΐδα τοὺς ὡπλισμένους. [εν -]--Ιν-ί--ιν- 

ΑΝΤ. Τής δ) ὀδτος ἀμφὶ μνῆμα τὸ Ζήθου περά, 140]--]- -ἴν -ἰν-Ι- -Ί--.. 

καταθόστρυχος, ὄμμασι γοργὸς, νυν -ινν-[ν 

ἐισιδεῖν νεανίας |- υ-Ίν-ν- 

ΠΑΙ. Λοχαγός. ΑΝΤ. Ὡς ὄχλος νιν ὑστέρῳ ποδὶ [ν -ν -[- -- |» "ν -ᾖν ω 

σάνοπλος ἀμφέπει. [ν 9 | ο -ᾖ τΕΙ 

ΤΙΑΙ.“Οὸ ἐστὶ Παρθενοπατος, ᾽Αταλάντης γόνος. 1σ0]--|ν -[νν-[ννν]- -ἷν ω 

ΑΝΤ. ᾽Αλλά νιν ἆ κατ Όρη μετὰ µατέρος [τν] «νυν ν]-νν 

” ε , 

Αρτεμις ἑεμένα, [-υν]|-νν|- 
ἃ / κα νο. “" 

τοξοις δαμάσασ ὀλέσειεν, |- -ω »]- νυν σον 
ιν δε Δ ’ 3/ - 

ὃς ἐπ ἔμαν πολιν ἔδα πέρσων. . νυω -[ν ν” ]- ας 
21 / / ΔΣ 3 ρω λ / Σο ”, Ἰ 

ΠΑΙ. Είη τάδ, ὦ παῖ, ἕὺν δίκη ὃ Ίχουσι γΆν' 1σ0]--|--ἰ- ιν -[--ἰ-- 
Ν ν 9 λ κό - η 4 ὃ καὶ δέδοικα μὴ σκοπῶσ ὀρθῶς 9)εοί. [ν-Ίν-ιν-Ι--ἷ--ιν- 

ΤΗΕ  ΟΒΡΕΒ, ΑΝΕΟ ΕΝΟΙΗΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΤ. Δε πως, ω γέρο, αίσθανει συ τάδε σάφως: ΠΑΙ. Ίδων σηµεία άσπιδων τότε, ὅτε ήλθον 
φέρων σω πασιγνήτῳ σπόγδας, εγνώεισα, ἆ προσδεδόεκως, οἴδα τους ἁπλίσμενους, ΑΝΤ. δε 
τις ὀύτος πέρα άμφι το μνήμα Ζήθουν καταβόστρυχος ς) γόργος ό όμμιασι, υεάνιας είσιδειν; ΠΑΙ. 
Λοχάγος. ΑΝΤ. Ὡς όχλος ὕστερῳ πόδι παγόπλος άμφεπει γι. ΤΠΑΙ. “Οδε έστι Παςθενοπαίος, 

γόνος Αταλάντης» ΑΝΤ. ΄Αλλα ἆ ΄Άρετερεις ἱέκενα κάτα όρη τόξοις δα[κασάσα γ» μέτα μά- 
τέρος ο) ολεσείεν, ὁς έδα έπι έμαν πόλμ, πέρσων. ΠΑΙ. Τάδε είη, ω παι, δε ἕυν δίκη ἡπούσι γηΥ’ 
και ὁ δεδοίκα µη Φέοι σκοπώσι όρθως. 

ΤΕΑΝΕΙΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΤΙάΟΝΕ. Ῥαΐ ου, Ο αθεά Πιοη, Κηογεςί έπος {πεεε-ίπίηρς εο- 
εοτγεςί]γ ἓ ἜΤυτοπ. Ηαν]ης εεεῃ {Πε ἀεγίσεδ οἨη ἴ]ο εἨίε]άς αἰ-ίμε- 
επε νε 1 ννεηί Ῥεατίηρ {ο {Πγ Ὀτοίπετ {πε (ετη]δ-ο[-ίταςε, 1 ίοοκ- 
Ῥαγιϊει]ατ-ποί]οε-ο[-ίπειη :---ᾱσαἴη-Ρε]ο]άϊπς νΒΙεΠ, 1 τεσοοσηίῖσε {πε 
ΥΓΓΙΟΙΣ, 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ. Απᾶ ὙηΠο ἶς {Πὶς (Παί-ἴ-ραξεῖησ του {πε {οπηῦ οΕ 
Ζείλας, ννὮ-Όα5Ώγ-]ουΚε---ἴεγγΙθ]ε ΙΠ Πῖς εγεξ---7ουης (ο ]οοκ-αροῃ ὃ 
Τούτος, Α σεπεγα]-ο[/ϊοογ. ΑντΙιαονΕ. Παί α η ο{-ίπεΠ Ψ(Π 5ε- 
απεηί εἰορ. ἵῃ-οοπρ]είε-αγπιοι ργε5β-αΓοιιπά Ἠ1Πῃ 1 

Τυτομπ. Ἡε ἵς Ῥατίμεποραας, 5οη ος Αἰα]άπία. ΑΝΤΙΟΟΝΕ. Τῆεα 
ΤΔΥ Ῥιάπα ταςηίησ ΟΥΕΥ {Πε πιουηία1Η5, ΨΠΏ Ώετ αΓΓΟΥ/5 ογεΓν/Πε]Π- 
ης Ἠ]πι, {οσείπεν-ν(Ὦ Πὶς πιοίμες, ἀεδίγογ ΠΙΠ1, Ψ1ο Πᾶς αἀναποεά οἩ 
ΠΩΥ οἵίγ, Ὀεβιερῖης Ἱε. 

Τυτοκ. Ῥο ὃε ἵτ, 0 οἰ]]ά---Όαί νι ο αειῖσε αγε {Πεγ εοπιε {ο (πε 
Ιαπ4: απά (πεγείογε 1 {εατ Ἰεδί (πε 6οἆξ οοπΣΙετ 1 τ]σῇί. 

146. ΒΟΠΊ6 τθαἆ τοῦ {ΟΥ τὸ, απᾶ 1 (πΙηχκ 150, Ῥατίπεπορορῃς νναθ 50Η ΟΓ Μο. 
ηοί Ἰποοτγος!]γ. Ζεί]λας νγας Ῥτοί]ει {ο Ιεάσετ, 5δοη ο (πεις Κῑπρ οί Ἀίό[α, 
Απιρηίοῦ, απάἀ Ἰναά α 5ερι]Ἠγα] πἹοΏΙ- 
πιθηί Τη {πε πεϊσ]ι[νοιι]λοοἆ οί Τ]εβςΒ. 

146. Βενετα]ὶ εά]τίοης Ἰιανθ γοργός τ, 
σης] 15 οθ{α1η]γ ποί θας, ννείίιες νγε 
τεσαγᾳ ἐισιδεῖν 35 ΓΕΓεΙΤΙΗ5 Το γοργὸς ΟΥ {ο 
γεανίας. Έ]ιε (40ΥβΟΗ» νου {ιγες δἰδίει», 
Ἠιο56 Ιναῖτ νναν οηένν]ηες ννίΏ δευροηίς, 
απ ν]οςθ {εεί]ι ννετε Ίικε {με {ςκς οί 
ἃ Ῥοᾶς: Ἰεηος γοργὸς σπ]βες ἱεγηρίο. 

148. ὑστέρω ποδὶ, {ιέζπιο ρέάε, ἰαδέ 2006, 

απά Ἰαὰ νε {πιοιις Αἰαἰάπία, ἀαπσμίες 
ο{βέΠαΦπευς Κῑπρ οξ ΒΕΥΓΟΒ, {ΟΥ ΠΠΟίµ65, 

159-108. ῬοήεοἨ οὔσεινεά (μαί 16 
ἴλοςθ ἴντο νθΓ5θ68 νετε τεάπεεά {ο οπ8, 
Ώιεγ ννοιπ]ά οοπεΙτιίε α ἀαείγ]ῖςο εχα- 
πιεῖον, {ο νυλίοὰ Ἡε Ἠαά πο οὐ]θοίίοη. 
Αγίοπηϊς οἳ 1)Ιάπα ννας {ο σοάἀἆεθε ος 
μαπίΐης. 

156. Αἰάῑς, οοπίτανγ {ο πιοδί Μ8β., 
μας ὦ καί. Οετιαίυ]γ ὃ καὶ ἶδ ΏεΙἴεΓ. 

ων.) 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 127. 

ΑΝΤ. Ποῦ ποῦ ὃ ὃς ἐμοὶ 

μιᾶς ἐγένετ ἐκ µατέρος 
/ / 

πολυπονω µοῖΐρᾷ, 

ὦ φίλτατ., ἐιπὲ ποῦ ᾿στὶ Πολυνείκης, γέρον 9 

ΠΑΙ. Ἐκεῖνος ἑπτὰ παρθένων τάφου πέλας 

λάθη ᾿Αδράστῳ πλησίον παραστατεῖ. 

Ὀρᾶς 5 ΑΝΤ. Οξῶ, δητ᾽ ὂν σαφῶς, ὁρῶ δέ πως 
ιο 4 2 / 

µορφης τύπωµα, στερνα Τ ἐξηκασμένα. 

᾿Ανεμώκεος ἔΐθε δρομον νεφέλας 

ποσὶν ἐξανύσαιμι δι ἀιθέρος 

πρὸς ἐμὸν ὁμογενέτορα᾽ 

περὶ ὃ ὠλένας δέρα Φιλτώτα 

βάλοιµι, χρόνω φυγάδα μέλεον. 
« “ , 5 Δ η 

Ως οπλοισι χενύσεοισιν ΕκπρεπΏς» ΥΕξΟ», 

/ / / 

ἕωοις ὄμκοια Φλεγέθων 

91 

|-τ-]- 
[ν-Ικν ἳ--Ινν 
μον -]-- 

160 |- «|» οἰμ-ίκν-Ι-ἰνν 
πμ”. 
ων ἰνΙ--Ι--Ιν-Ι-- 
|ν-ἰν -ἰ--ἷ-μ--- 
ο... 
... 

μν]νν ἰνντίνν 
ννν]ννήννν 
ων ἰ- νε» - 
νυν νννννν 

ἴτο |- ε[- ο]- -[- ν]- «1-1 
βολαῖσιν ἀελίου. [ν-ν -ἷν νι 

ΠΑΙ. δει δόµους τούσδ, ὥστε σ᾿ ἐμπλησαι χαρᾶς,|- -ιν -[- -]ν -]]- -|ν ώ, 

ἔνσπονδος. ΑΝΤ. Οὔτος ὃ᾽, ὦ γερανὲ, τίς κυρεῖ, 
ε ρω οφ 

ὃς ἅρμα λευκὸν Ἠνιοστροφεί βεοώς : 

|-τ]ν-ἰ- -ν-ἶν-]ν- 
1τ |» -ἰν-ἷν-ίν-ἶ--]-- 

ο... αν ον κ τι κκ ο αμ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕ, ΔΑΝΡ ΕΝΟΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΤ..Δε που, που ὃς πολύπονῳ µοίρα εγένετο ΕΚ µίας µάτερος έµοι, ω Φίλτατε γέρον είπε, 
που ἐστι Πολυνείκης» ΠΑΙ. Εκείνος παράστατει πέλας τάφου ἕπτα πάρθενων Νίοθης, πλήσιον 
Αδράστῳ. Ὄρας» ΑΝΤ. Ὅρω, δήτα ου σάφως, δε ὅρω πως τυπώµια µόεφης, τε στέρνα εζ- 
κάσµενα. Είθε πόσιν εζωνυσαίμει δρόµιον ανεμκώκεος γέφελας δία αίθερος προς έμκον ὁμιογενετορα" 
δε βαλοίµι ώὤλενας πέρι φίλτατα δέρα, χεόνω µκέλεον Φύγαδα. Ὡς έκπρεπης χευσεοίσι ὁπλοίσι, 
γέρον, Φλέγεθων ὁμοία ἑώοις βολαίσι αξλιου. ΠΑΙ. Ενσπόνδος τούσδε δόµιους ἥξει, ὥστε εµ- 
πλήσαι σε χάραο. ΑΝΤ. Δε τίς, ω γεραίε, κύρει ὀύτος; ὃς ἡγιόστροφει λεύκον ἄρμα βέοως ; 

ΤΠΑΝΡΤΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΤιΙσοκΕ. Ῥαΐ ν]ετα, πΏογο 15 Ὡς πο η αγά ἴαίο ν/ας Ῥογη ος 
οη6 πποίΏες ν( 1ηε---Ο ἀεαγεσί οἱά πιαη, {εἰ] πια, ν/πεγε ἶς Ῥο]γηίοςς ὸ 

στοκ. Πε 8 εἰαπάϊπο πηεατ {ο {Πε (οπιῦ οἱ Ν{οῦες δενειι γἰτσῖης, 
εἶοδε Ὦγ Αἀταςίις. Ὠοδί (ποια ρεΓσεῖνε Ππη ὃ 

ΑντΙαονΕ, 1 ἀϊεοετπ Πίτα, Ῥιί ποί ἀῑδί]πεί]γ---γεί 1 5εε, αδ-Ιί-γνετε, 
ἴηνε ἵππασο οῇ Πὶς «παρε, απά Ἠ]5 ἔογπη Πκεηεά-{οτίμ. Ἠ/ου]ά ναί νν]]ι 
ΠΩΥ {εί [ οοιι]ά ρενίογίη (Πε 1ο ΓΠΕΥ οΓ{1ε (Ππίη-Πεείῖης εἰοιά {πγοιισ]ι 
ἴ]πα αἲγ ίο πιγ Ὀγοίμει---[ου 1 νου]ἀ Πίπςδ Πιγ αγπης ατοαηά 5 4εατ- 
εδἰ πες]---εαςῇ-α-Ιεησί]ι-οί-ίἴπιε α Ψγείε]ιεά εχί]ε ! [Ἡγεερ». 

Ἠονν «ρ]επαάίά ἵπ Μῖς ρο]άεῃπ αΓΠποις, οἰά-ππαἨ, τε[α]σεηί Ἰκε {τα 
πιογηίης Ταγ» οἱ {πε «1η | 

ΤΈστομ. Οοπβάίης-ἴπ-α-ίτασε {ο (εδε πιαηδίοης νΠ] ηε οοΠΠε, 50 ἂ5 
(ο ΙΙ ἴμεε γη ]ογ. 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ. Ῥιαΐ νο, Ο ασεἆ, ἶς ἰίς, ναί συ]άες [ῖς Ὀτίσηί εἶα- 
τ1οί, εΗ πο ὁ 

157. ΒΟΠΙΘ Ἠ{585. Ἰᾶνθ ποὺ ομ]γ οΏςς; 
ΟΙ]εΙβ Ίιανθ πο πα. 

165. Νίοῦυε ννας ἀαισηίον ος Τάπία- 

Αίῑῑο {ουπι Οἱ ἐξεικασμένα. ΤῬΟΤΒΟὮ Ίας 
ποτε ἴῑια {ο]οννίης αποίαἴοη : ὀυχὶ σας- 

115 Ἰζὴσ ο Τψάῑα, απ πιαντ]οά Απηρι- 
ο), 5οἩ οἱ ανα Κίπσ οἳ ΟΓΟΙόΠΙΠΟΡ, 
Ὦγ ννηοπα εἶχα Ἰχαά πιαηΥ ομΙ]άτοη. 8ε- 
νεΠ ος Ίος ἀαπρ]ίεις ννοιο ΚΙοά Ὦγ 
Ῥ]άμα, {ου Ν{οβε’ς Ἰηδοίθηιςς {ο Τ,αίόπα. 

164, Ἐτιπο]ς τοδίογθ ἐξηκασμένα, ἴἶνθ 

χία καὶ γεῦρα καὶ μορφῆς τύπωμια στέρνων τε 
ἐξείκασμα πρὸς ἀεχέτυπον σώματος. « π]ίαῃ. 
Οναί. νή. ρ. 947. Τ). 

169. Αἰάῑπδ αιιά οἵ]εις σῖνε βάλλοιμι. 
174, Ἐαιίους ἆἲθ ποί αστοθά αδ ἴο 

(ή νειςθ. 80Π1θ6 αν τίς; ΠΠόθεν κυρεῖς 
Η]ιο ΕΓιοιοε ἰ8 [ιε κργις ο 



22 176. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΠΑΙ. Ὁ μάντις ᾽Αμϕιάραος, ὦ δέσποιν’, ὅδε" [ν -]» -ᾖ» ν -[ν -]- -]» ω 

σφάγια ὃ ἅμ ἀντῶ, γῆς Φιλαιμάτου ῥοαί. [ων ν]ν -|- ιν -ΙΙ» -|ν . 

ΑΝΤ. Ὦ λιπαροζώνου »ύγατερ |-νν|- -]-ν »]ν 

᾿Αελίου Σελαναία, |- νυν -[» ον 

χευσεόκυκλον φέγγος, 190 |- ών -|- εω 

ὡς ἄτρεμαῖα κέντρα |- νν -|- νὰ 

καὶ σώφρονα σώλοις |- ον »|- ν) 

µεταφέρων ἰθύνει. [ν υν-||--- 

Γιοῦ ὃ ὃς τὰ δεινὰ τηδ ἐφυθρίδει πόλει, |- -]» -ᾖν τν -]- -ᾖ» ον 

Καπανεύς; ΤΠ ΑΙ. Εκείνος προσθάσεις τεκμαίρεται [ν » -[» -]- -]ν -]- -]» κ. 

πύργων, ἄνω τε καὶ κάτω τείχη μετρῶν. |- -]ω -ᾖ» -]» -[- -|» 1 

ΑΝΤ. Ἰὼ Νέμεσιε, καὶ Διὸς |» - ων λάώ, 

βαρύθρομοι βρονταὶ, [ν-ν -]- - 

κεραύνιον τε πῦρ ἄιθαλόε», [υ-ν-ιν-- των 

σύ τοι µεγαληγορίαν 190]--ν ωησνν- 

ὑπεράνορα κοιµίδοις. [» νυν »|- λίγων 

“Ὅδ' ἐστὶν, ἄιχμαλωτίδας |- -|» -(ν-(νν 

ὃς δορὶ Θηθαίΐας Μυκῆναισι |-νν-]- 3 ν]--ν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΠ, ΑΝΌ ἘΝΟΙΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΔΤΙΟΝ. 

ΠΑΙ. “0δε, ω δεσποίνα, Αμφιαβάος ὁ µάντις' δε ἅμα αύτῳ σφάγια, ῥόαι φιλαίματου γης, 
ΑΝΤ. Ώ Φύγατερ λιπαροζώνου Αέλιου, Σελαναία, χευσεοκύκλον Φέγγος, πώλοις µετάφερων ὡς 
ατέεµαίΐα και σώφρονα κέντρα ιθύνει. Δε που ὃς εφυθρίζει τα δείνα τήδε πέλει, Κάπανευς; 

Ὅ ΠΑΙ. Ἐκείος τεκµαίρεται πρόσθασεις πύργων, µέτρων τείχη τε άνω Ίαι κάτω. ΑΝΤ. Ίω 
Νέμεσι και βαρύθρομοι βεόνται Δίος, τε αιθάλοεν πυρ κεραύνιον, συ τοι κοιαίζοις μεγαληγόριαν 
ὑπεράνορα. "Οδε ἐστι; ὃς δόρι αιχµαλώτιδας Θηθαίας Μυκηναίσι 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

στοκ. ΤΗϊς, Ο πιγ Ἰαἆγ, ἶς Απιρηϊαγάμς (Ώο ρτορΏείε! απᾶ ἴοσε- 
(πεγ-νη(Ἡ Ἠΐπα ἔηοςε γἱοίΊπῃς----ΙραίΙοης {ογ (Πε Ὀ]οος-]ονίπρ Ἐαγί] ! 

ΑΝΤΙάΟΝΕ. Ο ἀαασΠΏίεγ οἱ ἴπε Ὀγίσ[ιί-ο]πί βαη, {οι ἨΤοοη, σο]άεη- 
οἴγο]εᾶ Ιαπιίπαγ---ίο Εὶε είεεάς αρΡρ]γίηςσ ναί σεηί]ε απά εΚΙΙίαἰ 
Ἰα5Ώες ἀοες πε ἀγίνε! Ῥαΐ νΏετε 19 Πο ο Ιηδυ]ήποίγ-(ηγεαίεης ἀῑδ- 
αδίΕΙ5 {ο ἰΠὶς οἰ(γ---0άραπεις ὲ 

Τυτομ. Ηε ἵ5 οοηεἰἀετίηρ (Πε ασσγέςς οί {πε υαί{]ειπεηίς, πιεαδΙ- 
Ίησ {Πε νγα]ὶς ῬοίἩ πριγατάς απά ἀονγηναγςς. 

ΑΝΤΙσΟΟΝΕ. ΟΠ! Ὑεησεαπεε! Απά γε Ἠεανγ-τοατίησ (Ἡμπάετς οί 
1ογε! Απά ποι Ὀ]αδίίης ῃτε ο{-Ιἰσῃίπίης, 4ο οι {ογίην ιτ Ἠυγ]-ίο- 
είεγηα]|-»ἱεερ {Πί5 αΓγοραΏςε ΠΙοΓε-(ίΠαη-πιογία]. [1γοπίσαἰν.] Τηὶς ἵ8 
Ἡᾳ Ὑγο γΙΙῃ Ἠ]5 6ρεατ γη] (πε οαρίῖνε Τπεραπ-Ψνοιπεη ἰο Ἠἴγοεια 

176. Ἀπιρμϊατάας ννας Ὀτοίῖ]ιει-ἵη-]ανν | βΠιαγεά {πε ἀγεαά(α] {αίθ ος {ῑιαῖχ πιαρίθ, 
{ο Αάντάρία5, απά Παά αοεοπηραπἰεά {πε 1681. δενοτα] εζΙέῖοης Ίανε ἀτρεμέα. 
Αιροπαιίς η {λεῖσ εσρεά]τΙοη {ο Οοἱ-| 186. Τη αἲ1 ΜΡΕΒ. απηά εἀ[ί]οπ Ῥείογθ 
οἱ. ἩἨε να »νγα]]οννεά τρ ὮΥ {με | Ἐτυπο]ς ἑπτὰ 18 {ουπά αξίει ἐκεῖνς. (4- 
ἘατίἩ ἵῃ αἰ{οπιρίῖης {ο τείῖτ ἵη 5 εἶια-  Ῥαπεις ννας α πορ]ο Αιρΐνθ, γ]ιο ἆ4ε- 
τος {Τοπ {να Ῥαίί]ο αἲ ιο εἶοσε οἱ ' οἰατεά Ἡο γνου]ά {αῑκα ΤΠεβεΝ Ίη ερ]ίθ 
Ἐμοῦςος, Ἠοτο Επήρίάες, αἱνναγ» {ομᾶ | οΓ ζδαρίΐετ, Ἡε ννας δίταοκ ἀεαά υπ] α 
ος ρτεάϊσίίου, α)]αάεδ {ο ἴ]ιε ΠΠΑΠΠΕΥ οἑ {Παπάεγβρο]ί νν]]]δί ναϊηΙγ επἀεανοιυτίης 
119 ἀοαί]ι, αν Ιιο ἆοεδ {Το {λλαί ος Οάρα- |; {οβσα]ε ἶε νγα]]ς. 
ηθιις {Π νους 189. 187. Νόππεςίς, ους ο {ια Ἰη{ετηα] ἆε- 

177. Α]άῑι5 απά ΠΙαΠπΥ ΙΜ585. Ἠανο Φι- | Ἰ1ες, να ροάάεβθ ος νεησεαπεθ, με 
λαίματοι, απᾶ ΤΟΓ ῥοαὶ 80ΠΊ6 Ἠαγθ ῥοαῖς. | ΟΟΠΙΠΙΟΠ γεᾶς]ηρ 15 Νέμεσις. 
Μήπεσιανο τουοπιπιεηάθἁ χοαὶ 0Ἠ {πθ| 189. ἘοΓ πῦρβοπιε ρῖνε φῶς, Ὀαά]γ. 
ευσσος{ίοἩ οί Ἐτιποεκ. Ἔπε νὶοῖηιο 190. ΑΙά15 5 µεγαλανορίαν) ο ἴπθ 
νυν Απιρ]ήατάας αγο Βἱ5 11015ΕΕΞ; γγπῖο | αμ{λοσ]{γ οἱ πιαηγ Μ 95. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 194. 20 

Λερναία τε δώσει Τριαίναν [-- -τν--ιν-- 

Ποσειδανίοις Αμυμωνίοις 190 |» -ν υ]- ν -]- ν- 

ὕδασι δουλείαν περοαλών. |- υν-]-- νυν - 

Μήποτε, µήποτε τάνὸ, ὦ πότνια, |-νν]|-νν]|--|-νν 

χρυσ τρυχον ὦ Διὸς ἔρνος, |- ν »]- ν ν]- ν -|- ω 

ου τλαίην. ἱ-νν]- »|- -]- 

ΠΑΙ. Ὦ τέκνον, ἔσθα δῶμα, καὶ κατὰ στέγας 300 |--ἰν -Ι- -ἴν-ιν -ἰν- 

ἐν παρθενῶσι µίμνε σοῖς, ἐπεὶ πόθου [--]ν-” -ἰν -ΙΙν -Ιν- 

ἒις τέρψιν ἤλθες, ὧν ἔχρηζες ἐεσιδεῖν. |--|ν-ν-ἰ--Ιν-Ι-- 

Ὄχλος γὰρ, ὡς ταραγμὸς ἐισῆλθεν πόλιν, |» -]» -ν -]ν -]- -]» ν 

ω ” /{ 
χωθει 3 υναικων ἒις δόµους τΌραννιλους. 

Φιλόψογον δὲ χρῆμα 9ηλειῶν ἔφυ, 
ο... 

905 |» -ἰ--ἰν-ἰν-|---ἰ-- 
σμικρὰς ὃ ἀφορμὰς ἂν λάθωσι τῶν λόγω», [--ἰ--|- -ἰν-»-ἰ-- 

πλείους ἐπεισφέρουσιν' ἠδονὴ δέ τις |- -]ν -ᾖν -ἰ» -Ίν -|ν ῳ 

γυναιξὶ μηδὲν ὑγιὲς ἀλλήλας λέγειν. |» -» -ᾖν ν »]ν -]- -ν . 

ΧΟΡΟΣ. Τύριον ὀῖδμα λιποῦσ ἔδαν, [Στροφή.] [- ωώ .ών -ν . η 

ὥκροθίνια Δοξία, Φ]10 |- »]- »ν|- ὃς, β’ 

Φοινίσσας ἀπὸ νάσου, |- -]- υν|-- -ὰ 

Φοίθῳ δούλα µελάθρω», |- ω -]- ων - γ 

ΤΗΕ ΟΠΒΡΕΕ, ΑΝΡ ΕΝΩΙΙΦΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 
δώσει, τε Λερναίᾳ Τριαίνγῳ, περίκαλων δουλείαν Αμυμώνιοις Ποσειδάνιοις ὕδασι. Μήποτε, 
πότγια ΄Αρτεµειν ω χρυσεοθόστρυχον ἔρνος Δίος, µήποτε τλαίην τάνδε δουλόσυναγ. ΠΑΙ. Είσρα 
δώμα, ω τέκνου, Και µέμγε κάτα στέγας εν σοις παρθεγώσι, ἔπει ήλθες εις τέρψιν πόθου, εἰσι- 
δειν ὧν εχρήζες. Γαρ όχλος γυναίκων χώρει εις τυράνγικους δόµιους, ὡς ταξάγµος εισήλθε πόλιν, 
Δε χρήμα Ἀηλείων ἔφυ Φιλόψογον, δε ην λαθώσι σµίκρας αφόρµιας των λόγων, επεισφερούσι 
πλείους" δε τις ὕδονη γυναίξι λέγειν µήδεν ὕγιες αλλήλας. ΧΟΡΟΣ. Έθαν λιπούσα Τύριον οἱδ- 
'μα, ακροθίια Λόξια άπο νάσου Φομίσσας; δούλα µέλαθρων Φοίΐοῳ, 

ΤΕΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. 
εοπείση, απά {ο Ιμεγπέαπ Γτίαπα, ρτο]εοίίησ {ου (πεπι εανετγ Ὀεειάε 
ίπε Απιγηιόπίαη γγαίετς ος Νερίμπε! Ἀενετ, Ο αἆοταῦ]εΏιάπα, Οίποα 
δοἰάεῃ-[αἰγεὰ ἀἁαασΏίεν ο{ 1 αρίίετ, πενεΓ ΠπΙαγ 1 εχρεΓίεηςε Ῥομάαρε! 

Τυτομ. Ῥτοσεεά Ιπίο {Πε Ρα]ασε, Ο ο]]]4, απἆ γειπαῖΏ νηΠ]η ἆοοις 
1ὴ ΙΠΥ ν]τσῖη αραγίππεηίς, α5 ίποι Ἠαδί αγτ]νες αἲ ἰΏε αοοοπηρ]σΏππεηί 
οἱ (γ νηἰει, η Ὀε]ιο]άϊπρ υ]αί ίποι ἀερίγεάςίι. Ἐογ-Πο α ογοιά ος 
{επηα]ες ἶ5 αἀναποίηρ {ο ἴπε τογα] ΠΠαΠδΙΟΠΒ, δεεῖηςσ οοη/{αβίοη Ὠᾶς εη- 
(ετεά (α οἵίγ. [.48ἱάε.] Βαΐ ἴε ταοε οἱ Ἡνοίπεῃ ἶς-Ὀγ-παίαγε ῬΓοΠε- 
{ο-οοπιρ]αϊηί, απ 1{ {1εγ επά πιοάεγαίε οοσαδίοη {ου νογς», ίΠεγ αάά 
ΠΊοΓε; Ῥεσαι]ςο Ιὲ 15 α δογί-οΓ Ρ]εαξυγε {ο {]ιε [αἱγ-δεχ {ο 8δαΥ ποίπῖης 
εἰ-αάνιδεά ο{ οπο αποί]εγ. [Εαῖέ Απίΐροπε, Γοἰίοωεά ὃν ἐ]ε Τωογ.] 

{8οΕνΕ. Τε Οιέε Οοισέ ϱῇ έ]ιε Ραΐαεο: ΟΠογι5 οί Ρ]ιαπίείαη Υἱγρίπο επἑεγῖπς.] 

Οποπυ». 1 οοσε, Πανίηρ 1ε[ί (με Τγτίαη Ίνανε, α ργεβεηί ἰο Αρο]ιο 
{γοη αηΏ ἰν]αιιά οἱ ΡΙορη/οἶα----ᾱ νγαϊτίης-πιαϊά [ου (πε «Ἠγίπεο[ Ῥμαθης, 

194. Τη Αἰάῑάδ απά ΜΡΒ. {πο τοαῖης { {ο ογἰπεἰπαίο---αάάἰείεᾶ {ο κἰαπάε». Α]άι8 
Ἰ δώσεω. Ττίαπηα, α (ουηίαῖα 1η Αγσοῖῖς, 
νεο Νερίαμε μα διγασ]ς Ἰῖς (άθηί, 

190. Απιγπιόηε, α οε]ευταίαά ἀαασ]ι- 
τετ οί Ώάπαις απά Ευτόρα,ννας οαντ]εὰ 
ΆΊναΥγ Ὀγ Νερίαηε Ε1οἱη α ννε]] αἲ Άγσο». 

198. Βντυπο απά οίμεις εὀ1τεά χευ- 
σεοθόστρυχε, Ὀυῖ Α]άῑῑ8 χρυσεοθόστρυχον. 

405. Φιλόψογον, ΙἱΚίπρ {ο οἑπδιιγο---ρτοπε 

εάϊίθά ηλειῶν γένος ἔφυ, Νλ]ε] ἶ8 Ὁαα. 
906. σμικεὰς ἀφοεμὰς» δἱἱρΛέ ορρορέι- 

ζ{1ε8----ΠΙΟΤΘ {Γ6εὶγ, έλα ἰεαδέ ϱτγοιπᾶς. 
906. Α]άά5 απά πιαΠΥ Μ989, Ἠανο ἆλ- 

λήύλαις, ἐπίεν 56, νν η] ]ι 18 ποῖ ἴμς πθαπίης. 
909. Έντο να» α νεΤΥ απςϊεηί οἶίγ ος 

Ῥ]ιαηίσῖα, Ὀπε οὗ α βπια]] ἰδίαπά, ἴο 
έιο 5οι( ος ΦΙάρΠ 5 Ιιθιµος γάσου, Υ. 911. 



94 219. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ἵν ὑπὸ δειρώσι νιβοβόλοις [νν]|-ννννιν- 

Παρνασοῦ κατενάσθην, |- -]- ων -]]- 4 

᾿Ἴόνιον κατὰ πόντον ἐλάτα ο]ό|-νν|- νν-νινν- 

πλεύσασα, περιῤῥύτων ἱ--νν]-ν- 9’ 

ὑπὲρ ἀκαρπίστων πεδίων ἱννν--|-ν νο 4 

Σικελίας Ζεφύρου πνιαῖς |- ν »]- ων υ -ν -ω »4 

ἱππεύσαντος, ἓν ὀνρανῶ |- - τνν "ιν ν- λ/ 

κάλλιστον κελάδηµα. Φ9( |- -|- υ »]- ν μ 

Τόλεας ἐκπροκριθεῖσ᾽ ἐμᾶς, [ζΑντιστροφή.] |ν ω ν]- ων τι» - α 

καλλιστεύμᾶτα Λοζίᾳ, |- -ἰ-νν|-κ- β’ 

Καδμείων ἔμολον γῶν, |- - |- ν »]- δν γ΄ 

κλεινῶν ᾿Αφγηνοριδᾶν, [τν] νν- ή 

ὁμογενεῖς ἐπὶ Λαΐου 9 [ο ν ω- ων -ᾖν - .ά 

πεμφθεῖσ᾽ ἐνθάδε πύργους. |--|-νν-|- 

σα ὃ ἀγάλμασι χευσοτεύκτοις |-ν »]|- υν]- »|- ἓ. μ- 

Φοίθω λάτρις ἐγενόμαν. [--νν]ννν- 9’ 

Ἔτι δὲ Κασταλίως ὕδωρ [νυν- νν-ν- τη 

ἐπιμένει µε, χόµας ἐμᾶς Φ90 [ν ω ν]|- ύν -|» ὠ ώ 

δεῦσαι παρθένιον χλιδᾶν, [τσ νν-ι-- λ’ 

Φοιθείαισι λατρείαις. |--[-ν ε[- - μ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΣΗ ΑΟΟΡΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ἵνα κατενάσθην ὕπο ηφόθολοις δείρασι Παρνάσου, πλευσάσα κάτα ἸΙόνιον πόντον έλατα, Ζέφυρου 

ἱππευσάντος πγόαις ὕπερ ακαρπίστων πέδιων ᾖ περίρυτων Σικέλιας παλλίστον κελαδήµια ͵ εν 

ούρανω. Εκπροκριθείσα έκας πόλεος , καλλιστεύματα Λόξιαν έμιολον γαν Καδμείων, κλείνων 

Αγηνόριδω», πεμφθείσα ένθαδε έπι ὁμόγενεις πύργους Λάϊου. Δε ίσα χευσοτεύκτοις αγάλµα- 
σι Εγένοµαν λάτεις Φοίθω. Έτι δε ὕδωρ Καστάλιας επίµενεί με δεύσαι παρθένιον χλίδαν ἔμας 
χόµιας, Φοιβειαίσι λατβέίαις. 

ΤΕΑΝΙΑΤΙΟΝ. 

ἐπαί Τ πιαγ ἀγγε]] υπάἆετ (Ώε «ΠΟΥ Όγουνς οῇ Ῥαγηαξεας, Ὠαν]ηςσ 5ρεᾶ 
ονετ {πε Τοπία Ποοά γψΙίἩ {με οα5, ἴπε ΖερΏγτ τιάϊης να 185 Ώγεεζες 
οἩὗ {πε Όαγγεη Ῥ]αϊης- οί-ΨαίεΓ (Παί Που αγουπἀ μου, δινεείεςί 
ΤΩΙΓΙΠΩΙΓ 1 Ἠεανεῃ. 

Οππρβεη {τοι ΠΥ οἵ(γ, α (γὶραίε-οί-Ρεαιίγ ἴο Αρο]ιο, 1 απι «οπιε 
ο {πε Ἰαπᾶ οἱ (ωε Ἰπεραπς, ίμε Πλαδίίοις ἀεσοεπάαπί5-οί-Ασόπος, 
5εηί ΠίΠεΓ {ο ἴμεςε Κἰπάγεά (ούνετς οῦ Τά115. Απά Ἰ]κε {ο σο]άεῃ 
είαίαες αη 1 αρροϊπίεὰ Παπάπιαϊἆ ἰο Ῥμαρις. 

ΙΜΟΤΕΟΝΕΓ, ίοο, ἴἶπε Υ/αί6ί οἱ (Οαφίάϊια αγγαἰί5 ης, {ο Ίανε {πε γηρῖη 
εο[ίπεςς οἱ ΠΙΥ ἴγεςσες, ἵπ ΨοΓΗΙΡ Αρομόπίαη. 

214. Ῥατηάρειις, α 1ογ πιουπίαϊη ος 
Ῥ]λόσϊς, νναςδαογεἆ {ο {1ο ἌΤμςε, {ο Α- 
Ρο]ο, απά ἴο Ῥαςσσ]ι. 

916. περιῤῥύτων ὑπὲρ ἀκαρπίστων πεδίων 
Σιχελίας, Ῥεε]ς ρτερο5ίθΓοιδΙΥ {ΓαηβΙ8- 
τεά, ππαγ{(ἴπιος }άπία οίέτ]]εδ εάπιρον «ἷ- 
Πείώ: Όταί ἩΤαδρτανε, ἰ(ακίπς περιῤῥύτων 
η 18 {γιις 6εηΏςε (ὢ Σικελίαν περιῤῥεῖ) ΓΘΙΙ- 
ἀετεὰ ἴπε ρῦγαςο, οἶγειπη[ιιόπίες }έπία 
9ίέγῖῖες εάπερος Φἰοέἰίαπι. δι], Τ ο, 
Ώε πηδαπάετδίοος {νε ασστοσαίΐε ΠεΑΠ- 
ης, ν]ήο]ι 15, Ζέρ/π/γο δήρεέτ ἰέγί]εβ εφιῖ- 
ἑάπίε εάπιρος, Φἱζίαπι οἴγουπη[ιιόπίες ---- 
ΦΙΟΙ]Ψ, Βἰοάπία, ος Ττηάσγία, ἶ5 ἴ1ε ]ας- 
Ρορΐ απά πιοςί οε]εργαῖεά ἴδιαπά 1π {λε 

ΜεάΙίεγταπεαΗ, Ῥεϊηςρ α,οιί 600 πι]]θΒ 
1η οἸτομπίεγεηςθ. Τμ Ραηϊσοῖαης απά 
ατεεῖς αἱ ἀῑβεγεπί {ἴπιες δεί(]εὰ οοἱο- 
πες 1η Βἱ6Ι]Υ, Ῥιέε {με Οαν(Ινασιηῖαμ. 
ννθγθ α/({ογνναγάβ ΠιαδίΘΙ5 ο{ {ια 1ν]απά, 
11] πε Ἠοπιαπε ἀἱδροβεθδδεά {μεπη, 

998. 80ΠΠε εἀ1ιίοηυς πανε γενόκαν, Ὀιιτ 
ἐγεγόμιαν, 3Ώ6οΡΟἨ θΗΔΡ{Η8, α11ιδν/ετὸ υειίος 
(ο εἶα ΟτΓείϊς -ιῤῥύτων, νειςε 216, 8 νι- 
Φοθόλοις {0 Λαΐου, νεΙΑΕ 915-245. 

999, Οαρίά]ῖα νιας α {οπηίαϊη οἱ Ῥα{- 
ηάβδιις, 5ασγεὰ {ο {με ΜΠιβε». Τὴε ννα- 
{ετβ ννοΓε «001, απά Ιηβρίτῖης, 

909. απ φῳ λατρείαις, Ῥμαλδόαι 96χ- 

νίσθθ, ννοιδΠρ, ΟΙ 58οΓἱΠς68. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 2956: ος 

[Ἐσφδός] |--|- "ἰ-νν 
ουν τη νεν» 

ον. 
Γρ ν 
Επ να.» 
ο ο οσα, 
μυ ναα- 

“401 ντος 
νυν νινννν- 

/ Δ 

ΣΩ λάμπουσα πέτρα, πυρος 
ε ν΄ ”/’ 

δικόρυφον σέλας ὑπερ ἄκρων 
/ / 

βακχείων Διονύσου, 
»ἑ 

ὀΐνα 3 ἃ καθαμέριον 
͵ / 3 

στάζεις, τὸν πολύκαρπον ὂν- 
ε , ΄ ώ 

νάνθας ἱεῖσα βότρυν 
/ / 35 ὃ / / 

ζάθεά τ ἄντρα δράκοντος, δύ- 
ο. -- 

ρειαΐ τε σκοπια! 9εῶν, 

νιφόθολόν τ΄ ὄρος Γερὸν ἒ- 

λίσσων ἀθανάτου 9εοῦ |--ν τν -|- - 

χορὸς γενοίµαν ἄφοθος, |» -υ -]- νων 

νυν Ινννν- παρὰ μεσόμφαλα γύαλα Φοί- 

σου, Δίρκαν προλιποῦσα. 940 |- -[- ν ν]|- ν 

Νῦν ὃ ἐμοὶ πρὸ τειχέων [Στροφή] |- ν]- ν]ι- ν|- ὁ ας 

Φούρνος μολὼν Αρης |- »]- ν|- ν|- κ β 

ἁϊμα δάϊον λέγει |-ν]|- ἰ-ν|-ὰ γ΄ 

τῶδ, ὃ μὴ τύχοι, πόλει΄ . ἱ-ν[- ν{-ν]|-- ἆ 

κοινὰ γὰρ φίλων ἄχην Φβ0 |- »]- υ]- »|- κ κ. 

κοινὰ ὃ, ἔί τι πείσεται |- »|- »|- »|- ἁ κ 

ἑπτάπυργος ἄδε γᾶ, |-»]|- | - ν|-ὲ . 

Φομίσσα χώρα, φεῦ, φεῦ' |--|--|--|- δα 

ΤΗΕ ΟΕΡΕΠ, ΑΝΡ ΕΝΟΓΙΦΗ ΑΟΟΕΝΤὕΑΤΙΟΝ. 
Ώ λαμπούσα πέτρα, δικόρυφον σέλας πύρος ὕπερ βακχείων άκρων Διονύσου, Τε οἶγνα ἅ στάζεις 
καθαμέριον, ἴείσα τον πολυκάρπον βότρυν οινάνθας' τε ζάθεα άντρα δρακόντος, τε ουρείαι σκύ- 
πιαί έων, τε ἵερον γιφόθολον όρος, γενοίμαν ἔιλισσων άφοθος χόρος αθάνατου Νέου, προλιπούσα 
Δίρκαν πάρα μιεσόμφᾶλα γύαλα Φοίδου. Δε γυν Φούριος ΄Αρης προ τείχεων, έµοι όλων, Φλέ- 
γΕι δάΐον ἁέμια τάδε πόλει, ὁ- μη τύχοι’ γαρ ποίνα άχη Φίλων, δε κοίνα, Φευ, Φευ; Φουίσσα χώ- 
ρα) ει ἄδε γα ἑπταπύργος πείσεται τι’ 

ΤΒΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. 
Ο ΡΙαΖίησ τοσο], ἴποι (νγο-ρεακεά Παϊιπε οἱ βγε οἨὐ {ο Γαηίαρίϊο 

Πεὶρῃίς οϐ Βαεε[ας---απά έἶλοι γίπε ἐῑαί ἀῑδ]]εςί (λε ἀαϊ]γ-ηεοίας, 
Ῥτοάιείης {πε (γαί{α] οἰασίετ {οι {πε Ῥ]οδοοπηίηςσ-σταρε-- απά γε 
ανν [υ]1γ-αϊνίηε οαγες οΓ {πε ἆγασοῃ---απά γε πιοιιηίαϊη νγα(οΙ-{ουγειΒ 

.οἳ τε ἄοἆξ---απά (πο Πα]ονγεά «ΠΟΥ ποιηίαίη, ΠΙαΥ 1 Ῥεσοπης, επ- 
οοπηραδείηο ἴηεε αγοιπά, (ο απάαυπίεά Οποτας ο{ {γ Ἱπππποτίαἱ ρα- 
{γοῦ, Πανίηρ {ογακεπ τος {ος ἴἶιε παϊά-εαντί] οαν]τῖες οἳ Ῥμαβης. 

Ῥαί πονν Ιπροίαους ΝΤατς Ῥε[ογε {ἶιε ταππραΓί5, ἀροπ Ώπε αἀναποῖησ, 
19Ησμί1ησ-αΡρ ταί]η]οςς ν/ατ ου {χε οἱέγ, πΥΠΙο Π]αΥ Ἶε ποί αοοοπηρΙἰδῃ : 
{ου πχα(ιια] αγε {ῃε 5υΠεγίησς οἱ {επάς, απ αΠεσίίπᾳ, αἷας, αἶας, ἴο ἴἶε 
Ῥμανηπίσίαη γεα]πα, «Ποιι]ά {5 Ἰαπά ννΙ{]ι-δεγε-ίον/ογς οοπΊθ {ο ἨαγΠῃ : 

90505, λάμπουσα πέτρα, Ἀ]]άῖηρ {ο {ἶιε 
Ώτε οἩἨ ἴ]ιε δΠΙΙ{ οἱ Ῥαγηάρςιις, 

294.. δικόρυφον, ἀοιὐϊε-ροϊπέεα, ἔου, ἴἶ1θ 
Ἀο]λο]]αδί ΙΠΓΟΣΠΙΦ 119, ἴμο Ῥίασο, Ὀοίπς 
ἀϊνιάεά {ο ἴἶε ογο οί 1ος Ὀε]ονν, ὉΥ 
α Ροϊηίες τος]ς, αρρεαταά ἀοιρ]ο, 

ὦ, βακχείων Διονύσου, ἵ Τεί6ΤοηςΘ 
{0 ἴο {εριίνα]ς σα]εά Ὠἱοηφεία, οε]ε- 
Ῥτατεά ἵνα Πππῖΐς ΠΠΔΏΠΟΥ, 39ο Ει- 
1ρ. ἴπ Βασοι---Ῥαις. Πϊ. ο, 19.---ὨὈἱοἆ, 4 

999. ἄντρα δράκοντος, νΙΣ. οί Ῥγίμου, α 
εε]ερταῖεὰ δετρεηῖ εἰπίη ΡΥ Αροϊ]ο. 

949. Τὴ9 ρεποταὶ γθαᾶῖησ ἶς ἀθανάτας, 
νλ]ο] ας ρυζσ]ο {λε 1εατηεά ννοτιἀ το 
οοπιριθοεπᾶ, 8 1 ολη Παγά]γ τοίει {ο 
Ὠιάπα, απά 9{111 1055 {ο Ῥψ1]ία, 

951. πείσεται, 580 πάσχω. Αἰάμ5 απά 
Μ55, Πανο πεισεθ. 1 Ἰανο σαἰὰ, ε]ουῖά 
οΟΠι6 {ο ιαπ ; ἴ]να Πίεταὶ Ἐπσ]δί, Ἱλουν- 
νε, ἶ5, δ]ιαἰὲ δι{ε) αρ. 

ι] 



ολ] 904, ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ν εω αι όν , 
κοινὸν ἁθμα, κοινᾶ τέκεα |- ν]- ν]- υ]ν ων ͵ 

τα 2 Ἠνοεε | / 
πᾶς κερασφόρου πέφυκεν ἸΤοῦς η) |- υ]-- ν]- ν]|- ν|- μ8 ὁ 

τ΄ / / { ῥ / 
ὧν µέτεστί µοι πόνων, [- ν|- »]-ν]-8 λ 

᾽Αμϕὶ δὲ πτολιν νέφος [Αντιστροφή.] |- ν]|- ν|- ιν. ων) 

ἀσπίδων πυκνὸν φλέγεν, |-ν]-ν{-ν|- β’ 

σχῆμα Φοιμίου μάχης, |- »] . -|- ν]- ψ γ 

ἂν Αρης τάχ᾽ ἐίσεται Φ00 |- ν|- -|- »]-9 4 

παισὶν Οιδίπου φένων |- ν]- μ]- -]-ᾱ Ε΄ 

πημονὰν Ἐριννύων. |- »]- ν|- ν]- - Α 

Άργος ὦ Πελασφγικὸν, |- υ]- |- ων ας ή’ 

δειμαΐνω τὰν σὰν ἀλκὰν, |- -]|- -]|- -]|- ο’ 

καὶ τὸ 9εοθεν' ὂν γὰρ ἄδικον 900 |-ν|ννν-νννν 

ἐις ὦγῶνα τόνὸ ἔνοπλος ὁρμῶν [εν] ν- ντ ν-- κ 

ὃς µετέρχεται δόµους. | |-ν|- τ]|- ν|- λ/ 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ. 
Τὰ μὲν πυλωρῶν κλεῖθρά μ᾿ ἐισεδέξατο ἱν-(ν-|- -Ιν-ιν-ίνν 
ν] 5 / / 3/ . 

, ευπετείας, τειχέων εἰσω μολείν ο... 
ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

κοίνον ὀέμια, κοίνα πεφύκε τέκεα κεράσφορου Ίους' πόνων ὧν µετέστι µοι. Δε πύκνον νέφος 
άσπιδων Φλέγει ὄμφι πτόλιν, σχήµα Φοίγιου μάχης, φέρων ἂν πήμοναν Ἐρθνυων παίσι Οἱδι- 
που τάχα ΄Αθης είσεται. Ὦ Πελάσγικο ΄Αργος, δειµαίνω ταν σαν άλκαν, Ἆαι το «εόθεν γαρ 
ουχ ὅρμα ενόπλος εἰς τόνδε αγώνα άδικον, ὃς µετέρχεται δόµουο. ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ. Τα κλείθρα 
πυλώρων μεν δία ευπετείας εισεδέζωτο µε µόλειν είσω τείχεων’ 

ΤΗΑΝΦΙΑΤΙΟΝ. | 
Κιπάγεά 19 (πα Ώ]ους---ΚΙηάντεά αγε {πε ομΙ]άγεη οἱ Ἠογηεά Το: οαἶα- 
ηηΙ(1ες νΏεγείη 1 Ώανε α 5ΏαΓθ. ΈἘον α (λ]αἰς ε]οιά οἱ 5Πἱε]άς ἵ5 σ]ατίηρ; 
τουηά {ηε οἵίγ, ἰΠ6 αΓγαγ οἳ σοςγ Ὀαίί]ε, Ῥεατίης νΠὶοὮ οµγεε-Ιη{εγηαἰ 
{τοπα {νε Εωγίος {ο {Πε σοης οἱ ἱάἱρι5, ααἱοΚ]γ ια]! ἹΤαγς αἀναποε | 

Ο ΡῬεϊαξσίαη Αιροος! Τ ἀγεαά ΙΠγ Ρονεν, απά (πε γεησεαησε-ο(-ίΠε- 
6οάς: {οτ Ἠε τιδ]ες ποί Ιπ-αΓηις {ο {Πὶ5 οοηίεδί υη]αςδί]γ, Ὑπο 18- 
εεεἰΙησ-ίο-γεσονετ Πὶ5 Ώοιηε ! 

Ῥομνιοςς. [ Επιετῖπρ τω] α ἄγαιυπ φωοτά.] Τπε Ὀοῖί οἳ (λε σαίε- 
Κεερεῖς ηανε Ιπάεεά ΥΠ εαδε αἁπη]ίίεὰ πχε {ο 6οπηθ ΨΠΠίη {με να]; 

954. κοινὸν ἁτμκαν 6ΟΊΊΊΛΟΑ ἐ]ιε ὑἱοοά---- 
οοπδαπβιήπέεοι» έιε α[ηπίέν: Ἱ. 6. ἔῑιε ειτ- 
τοπά ἴπι οι υεῖπ 18 ΥΟ)Η {ιο δαηιθ δ0ΊΙΥΟΕ; 
{ου Οάάπιμς ννας {λε »οη ος Ασόπος, απἀ 
Απίορε νναςδ (με ἁαιρημίει οἳ Ῥέ]α». 
Άνονν Ασέποι απά Βέ]η5 ννετο Ὀγοί]θις, 
Ῥείησβουφ οί Νερίηπο Ὦγ 1ήργα, ἀαιιρίι- 
τος οἱ Εραρῦς ανά Οαβρἱορέα. 
.. 3995. ἵο, ἃ ργ]θρίεςς ος ἆυμο, αἲ ΑΓ- 
505, ννᾶδ πποίμεν οί Ἐραρμας, αηά ορη- 
εοφαεπ!1γ στεαί-σταμάμιοίμον οἱ Αρέ- 
ηου Ἀμά Βέ]ας. 8Η6 15 οα]]ειὶ κερασφόρος, 
οογπίρεγα, 1. 6. [ιογπεά οἱ Πιογπ-ῤοατίπρ, Ὀδ- 
οα!156 11ο αά Ρεε πιθίαμ/ογρ]ιοβος ἵπ- 
{ο α νθιίθυ, ἴπ ννμῖο) {οσα δἱ1ο νναηάθγεἆ 
ονετα μτοαί ρατί οἳ νε Ἐανί]ι, {ουπιεηῖ- 
εὰ ὢγ α {πτίοις Ἰη5θοί 56εηΙ Ὦγ ὅ απο {ο 
Ρενεεσιυ!ο ογ, Θῆ6 μα, Ἡοννδνες, τε- 
δάϊμοὰ πες οὐρίηαὶ ϱμ8ρο ὑείοτε {]ιθ 

' 

γε οὗ Ἐραρμας; απά 8ἱο αίτεγνναι ας 
πιαιτὶοὰ Τοε]όροηας Κίπς ος Ἐσγρί. 

956. µέτεστί µου ἴέ Ίιαν ρατέϊοραίῖοπ 
(ο 16, 1.8. ἵ Ίιαυε 8Ιιαγε οΥ Γεἰίοιυ-/εεἰίπρ». 

960. Αἰάπ8, πιοδὲ εάΙ{Ιοης, απά Μ98. 
ηο 4 {ονν, Ίανθ ὀίσεται. Ἔῶμε Βολο[α»ίε 
σὶνθς (6 1μ{εργεία1ΟἨ πορευθήσεται. 

φ69. Αιρος 15 διγ]εά Ρε]άρρίαῃ, οπι 
ἃ νειγαπο]εΏί Ροορ]ο, (16 Ῥε]ά»οί, νο 
1880 γεαις Ὀοείογο Ολ]ί Πηαῦίιεά Α:- 
ο]. Βοπιθίηιες {ο ἄτεεκς Ιηάΐ5οι]- 
πη]παίε]ν 1οοΚ {ια Παπιθ ος Ρε]άδρίαη». 

965. Βοιπε τοαᾷ ἄδικος, αιά αμρατεηί- 
ΙΥ η σο0ᾷ ΓΕΔΡΟΗ, α5 {5 αἀ]εείῖνε 
οισιί ορε{αΙπΙγ (ο αρτες ψ(] {με αρεηῖ, 
απ ΠΟΓ ΙΙ ἀγῶνα. ἵπ Ἐησίϊδι, Όιο αά- 
γετῦ 6αθπῃ» Ίποτο αρρτορι]αΐθ. 

966. Α]ά5 αιιὰ πιοδί ΜΡΡ. Ἠανε ὁρμᾶ 
παῖς---δ0µιο Γεᾶς ὁρμᾶται. 



ον] -ἳ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 270. 

ὃ καὶ δέδοµια, μὴ µε δικτύων ἔσω 210 ]--[ν-Ιν -ἰν ---ἰν- 

λάθοντες ὂν µεθωσ᾽ ἀνωίμακτον χρόα. |» -ᾖ» -ν -ν -]- 5 [ν ω 

των ὀύνεκ ὄμμα πανταχΏ διοιστέον, [--ἰν-Ιν-ἰν-Ιν -ἰν» 

κἀκεῖσε καὶ τὸ δεῦρο, μὴ δόλος τις η |- -ν -ἷν -[ν- ιν -]ν . 

Ὡπλισμένος δὲ χεῖρα τῶδε φασγάνῳ, |- -]ν τν -]ω συ -|ν αν 

τὼ πίστ᾽ ἐμαυτῷ τοῦ 9ράσους παρέξοµαι. 215 [»-|ν-Ι--Ιν-ιν-]νν 

Ὢῃὴ, τὶς ὀῦτος: ᾿Η κτύπον φοθούμεθα; |-- -]ν -ν -τν τν -ιν ν 

Απαντα καὶ τολμῶσι δεινὰ φαίνεται, [ν-ιν-|--τν νυν 

ὅταν δι ἐχθρᾶς ποὺς ἀμείοηται χθονός. |» -]ν -]- -]ν -]- -]ν ω 

Πέποιθα μέντοι μητεὶ, κὀυ πέποιθ ἅμα, ἱ--ν -|--Ίν-Ιν-ἰν- 

ἥτις µ’ ἔπεισε δεῦρ ὑπόσπονδον μολεῖν. 250 |--[ν- ν-Ιν-]--ἰν- 

᾽Αλλ᾽ ἐγγὺς ἀλκή' βώμιοι γὰρ ἐσχάραι |--ν-ἷ--Ιν-Ιν-|- - 

πέλας πάρεισι, κὂυ» ἔρημα δώμωτα. [ω ιν -ᾖν -ιν -]ν -]ν ω 

Φέρ᾽ ἔς σκοτεινὰς περιοολὰς μεθῶ ξίφος, . -ιν -]- ω -]ν -[ν -]» ν 

καὶ τάσδ ἔρωμαν, τίνες ἐφεστᾶσιν δόµοις. |- -]ν-]-ν »]ν -|--]κ- 

Έέναι γυναῖκες, ἔπατ᾽, ἓκ ποΐως πάτρας Λο Ν [ν -ᾖν -ιν -]ν -|- -]» οἱ 

Ἑλληνικοῖσι δώμασιν πελάζετε : |- -ἰν -ν -]ν -ἷν -]ν ν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΙ, ΑΝΡ ΕΝΟΠΜΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 
και ὃ δεδοίκα, µη, λαθόντες µε έσω δικτύων, ου µεθώσι χεόα αναικάκτον. Ούνεκα ὧν όµµµα 
διοίστεον πάνταχη, Χαι Εχείσε Ναι το δεύρο, μὴ η τις δόλο. Δε ὡπλίσμενος χείρα τώδε φάσ- 
γανω, παρέξοµαι εμιαύτω τα πίστα του Ἀράσους. ΄Ώη, τις ὁύτος; Ἡ Φοβούμεθα κτύπωο 
Και τολμώσι ἁπάντα φαίνεται δείνα, ὅταν πους αμειθήται δία ἔχθρας χθόνος. Πεποίθα µέν- 
τοι µήτρυω και ἅμα ου πεποίθω, ἥτις Επείσε µε κόλειν δεύρο ὑποσπόνδον. ΄Αλλα άλκη έγγυς 
γαρ βώμιοι έσχαραι παρείσι πέλας, Χαι δώματα ουκ ερήµα. Φέρε, µέθω ξίφος ες σκοτείνας 

περίδολας, και ερώμιαι τάσδε, τίνες εφεστάσι δόµοις. Έέναι γυναίκες, είπατε; εκ ποίας πάτρας 
Ἑλληνικοίσι δώµιασι πελάζετε; 

ΤΕΑΝΒΙΙΑΤΙΟΝ. 

οπὰ Ὀγ-φο-ππαο]-ίΠε-πιογο 1 Γεατ, Ιεεῖ, [ανίπσ οπασῃί πιο ἵπ ἰμεῖτ 
πείς, ίΠεΥ ]εί ποί ΠΙΥ Ὀοάγ σο ψ]πουί-ΟΙοοάδμεά. ἸΝΠεγείογε ΠΙΥ εγε 
Ὠδί Όε εογυ(π]Ζ]ηο]γ-(ατηεά 1π-α]]-αἰτεσίῖοης, αδ-ννε]] (παί-ναγ α5 
(ΠΒ, ἵπ-σαδε (πεγε Ώε 4ΠΥ ἴΓεαεΠεΙγ. [11ε αἀοαποεν, οαγε[ι([ψ ὑπαρεοί- 
ἔπρ εὐεγη οὐ]εοί αγοιπᾶ πι] Ῥιαί ατΏηεὰ 5 {ο ΤΩΥ Ἠαιιά νΏ (πῖς 
Αννογά 1 νν]]ἰ ρῖνε πιγδε]{ ίπε οοηῄάεασε οἱ Ιπίτερὶά-Ὀο]άπεςς. [1- 
ἐεπῖπρ.] ΗΟΥ ! Ηο ! Ῥοππα οηε ἴμεγε, Ἠα]ίοο! [4σαΐπ αἀοαποῖπρ.] Αγε 
ννε ἀαυπίεά αἱ 6ουιιάὸ ΓΗ δίεπς αραίπ.] Ἐνεη {ο (νε Όπανε ενειγ-ἰπίπς 
αρρεαι» {(ετγίῦ]ε, Ψεπ (Πε {οοί 15 ἰγεαά[ηρ οη οδί1]ε σγουπἀ, 

1 εςί, Ἠονγενεῦ, {ο ΠΥ πποίμεν, απά αἴ-ἴπε-δαππε-ίΙπηε  (τιςί ευ 
ηοῖ, ο Ἰαβ ρετδιαάεά πια {ο οοιπε ΠΙίΠει οη-(πε- (αἰτ]1-ο[-α-ίγασα. 

Αί-α]]-εγεηίς Ρτοίεοίῖοη 15 πὶσ]: {ου ίΠε εαογίβοῖα] Ἠεατίῃς «Ρε αἲ 
Ἠαπά, απἀ {πε Ώοιιδες αἲο ποί υηἰηπαδίιεά. [Ταλᾗες οοιασε.] Όοππε, ἴ 
ψὶ ρυί-αρ πιγ βννοτά {π ἴί5 ἀατὶς «οαυὑαγά, απ νν]{ αιιενίῖοη {Ποβε- 
{εωα]ος, (]αί αγε εἰαπάϊης Ώείογε ἴἶα ραΐασε Νο {Πεγ ατα. [.5λεαέ]ι 
ΜὶΦ δωοτᾶ, απιᾷ εοπιπᾳ Γογωαγά ἀοθοδίδ ἔ]ε (Πογιδ.] Ὑε {εανα]ο εἰγαΠ- 
6ε, {ε]ἰ πγε, (οι ναί οοιΠίΓΥ Υε {ο (ΡεοίαΠ ΙηαΠδίοης αρργοαςῇ ὃ 

979. ὧν δύγεκα, ΓΟΥ έλα Φα] οἱ ἔἶιεδε | διὈδί(ιέ γὰρ, ΟΟΠ{ΤΑΓΥ {ο ἴἶιο πιοηπῖης. 
ἐλήπρ9. 8οπ1θ {ΟΥ πανταχΏ ΡΙΕίΕΓ παντα- 984. Βενοναὶ ΝΑΡ. [ιᾶνθο δόκους, απὰά 
Χοῦ. Διοιστέον, ἃ νοτραὶ αὐ]εσίῖνο Ίῃ οἱσ- | τὰς ἐφεστώσας ἵ9 ΠΟῖ ΠΙΠΟΟΙΗΜΟΜΙΨ ηλθς 
πιβραϊἴίοη οᾳπἱνα]ειέ ἴο ρεγ/ογοπάιο-α- | Ν ῆνς τὰς ἐφεστῶσαι ἵ5 8ἱ50 {ουμά. 
ες ΓΡΟΙΙ διὼ, 8Ι1ά ὀίω ΕΟΝ φέρω. 985. ξέναι γυναῖκες, 16 ΙΡΟΠΛΕΠ ΦίΥάΠΡΕΥΝ, 

9Τ5. τὰ πίστα τοῦ Ἀράσους, μίβογα αι- | Ἰεγα!Ιγ, γε οίναπρε ιδοπιέης ΝΟ 1 
ἀάρία, ρ]οἆρον ο ὑοἱάπενν. ' Επββδη 6ΟΝΕΥΦ ἃ 8εΏ8ο νένν ἠἰεγεηί 

9τ7. Εος καὶ ἰῖ Ίαν Όδεπ ρτοροδοά {ο |; ἔνομν ἴ]λαῖ Πμτσιιόεὰ Ώλ νο ονἱσίμαἰ. 

ν 



ολο. 57. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΧΟ. Φοίνισσα μεν γ7 πατρὶς, η υρέψασά με᾽ 

᾿Αγήνορος δὲ παῖδες ἐν παίδων δορὸς 

Φοίρῳ μ᾿ ἔπεμψαν ἐνθάδ ἀκροθίνιον. 

ο 
|.-]»-ἰν-Ιν-ἰς -ἰνν 
| -ἰ--ἷν-ἰν-ἰν-ἰνν 

900 |- -[ν -ἰ- -ἰν -ἴ--ἷν 
|--ἰν -ἰν -ἰν -ἷν -ἰ-- 
|--ἰνἷν-ἰε-Ι--]εν 
ν]ντι-]ν -ἷν-ἰνν 
|--]»-Ι--ἰν -ἴ--Ιν» 

9ου |- -ἰ--ἰ- -ἰν-ἴν-!-- 

/ Δ 2 3 ’ 

Μέλλων δὲ πέµπει µ ᾿Οιδίπου κλεινὸς γονος 
ο 3 λ / αι / 

μαντεία σεµνα, Λοξίου τ ἐπ ἐσχαρας, 
2 9492, / 2 ο 
Ε) τωό επεστρατενσαν Αργείοι πόλιν. 

ον. 5 / 2. 64 Ισ. ῃο 
Σὺ ὃ ὠντάμειψαί Ψ, οστις ὦν ἐλήλυθας 
« / 4 ἑπτάστομον πύργωµμα Θηθαΐας χθονός. 

λ Ν . ρω. 32 4 

ΠΟΔ. Πατήρ µεν Ἰμῖν Οιδίπους ὁ Λαΐϊου" 

ἔτικτε ὃ Ιοκάστη µε, παῖς Μενοικέως᾽ [ν -]ν ν -]- -]ν -{» -]ν - 

καλεῖ δὲ Πολυνείκην με Θηδαῖος λεώς. [ν -]ν ν ν]- -ν -]- -τν - 

ΧΟ. Ὢ ἕυψγένεια τῶν ᾿Αγήνορος τέκνων, |- -]ν -ἷν -]» -ᾗν -]ν- 
3 . / τ 3 / ε 

ἐμῶν τυράννων, ὧν ἀπεστάλην ὑπο, |» -]ν -]- -ἷν τιν -» ω 

γονυπετεῖς ἕδρως προσπιτνῶ σ, 9οῦ |» νυν - »]- -ν- 
5’ λ 3/ / 
ἀναξ, τὸν ὀΐκοθεν 'οµον σέθουσα. . -ἰν -ν τν -ᾖ» -τν Χ 

| -[ε-ἰγν -ἴκν-ἰ- 
ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΔΝΏΌ ἘΝΟΙΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΧΟ. Φομίσσα γη μεν πάτρις, Ἡ εεγάσα με" δε ένθαδε εν παίδων δόρος παίδες Αγύνορος επέμ- 
}αν µε, ακροθίγιον Φοίξω. Δε κλείνος γόνος Οίδιπου μκέλλων πέµπειν κε σέµνα μαντεία, τε έπι 

έσχαρας Λέξιου, Αργείοι εν τώδε επεστρατεύσαν πόλιν. Δε συ ανταμµείψαι µε, ὅστις ων ελή- 
λυθας ἑπτάστομον πυεγώµα Θηθαίας χθόνο. ΠΟΛ. Πάτηρ ἥμιν μεν Οίδιπους ὁ Λάϊου᾽ δε 
Ιοκάστην πρ Μενοίκεως, ετίκτε με" δε Θηαΐος λέως κάλει μή Πολυνείκηγ. ΧΟ. Ώ ἕυγγενεία 

έριων τυράννων, των τέκνων Αγήγορος, ὕπο ὧν απέσταλνν, πεέσπιτνω σε ἄναξ, γονύπετεις ξδ- 
έας, σεοούσα Τον γόµκον οἰκοθεν. Έδας, ω ἔθας, χβένω πατρώαν γαγ. 

/ Β 5 χι. ἡ 
Ἔθας, ἔδας, ὦ χθόνω γᾶν πατρὠο». 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ., 

Οποκῦ5. Τπε Ἰαπά οἱ Ρμαηίεῖα Ιπάεεᾶ ἵ5 ΠΙΥ οοµΠ/ΤΥ, σε (ἶαί 
Ὠμτίαγεά Πε: απά ΠΙέΠεγ ΓΓοΠΙ ἆπιοης {Πε οαρίίνες οὗ να; ἴπε ἆε- 
εοεπάαηίς οἳ Αρβέποι 5εηί π]ε, {ἡε-βγεί-[γυ[ίς-ο[-εροί] ίο ΑΡροϊιο. Βυΐ 
υγΠ]]ςί {πε τεπον/πεᾶ 5οπ ο{ (Ε4ἴριας ἵνας ρτερατίης {ο οοΏΥΕΥ πῃε {ο 
ἰΠε γεγεγεὰ «Ἠγίπε, απά {ο {πε αἰίατς οἱ Ρμαῦις, ἴΠε Αγσίγες Τη {1ε- 
Τηεαη-Ίηπε αἀναποςά-ἴη-Ῥαιί]ε-αγγταγ προη ἴΠε εΙίγ τ--- 

Νου ἆο (οι ΙΠ-έαΓΠ-αΠςεῦ πε, ΨΏο ἴποιι ατί, {παί Ὠαξί οοΠ]ε {ο 
(λε 5εγεπ-αγεπιεά {ογίγεςς ο{ (πε Γπεβαι τοαίπη ὃ 

Ῥοισνίοξβ, ἘαίΠεγ {ο 5, Ιπάεεᾶ, ἶ5 ἱάἱριβ, 5οη οἱ ΤάΤας---απά 
Ἰοοάρία, ἠΜεηοαροειιθ5 ἀαμσΏίεγ, Όατε Ίηε :---πιογεονετ (πε Ῥαόμαῃ: 
Ῥεορ]ε σα]ἱ τηε Ῥο]γηίοες. 

Οπου». [Γγορρίπρ οπι πεε Ἰωδέ] σγεαέ τεοετεπεε.] Ο) ἴἴποι τε]αίῖνε ος 
ΠηΥ Τογα|-]ογάς, {Πε ρΓ]ησες-οί-ἴμε-μουςε ο Ασέπου, Ὦγ νοπη 1 πας 
εεηί {οτίῃ, Ι {αι ἀοντ Ὀείογε {πεε, Ο Ἰῑπο, ἵπ Κπεε-Όεηί Ῥορδίυτε, 
οοη[ογπῖηα νε] (ες οιιδίοίΏ οἱ πιΥ Ίοιης, [Εἱ9ἱπρ.] Τμοι Ὠαξέ οοπιε, 
Ο, έλοιι Ἠαςί οοππο, αἴίετ α ἸεπσίΏ οἱ ππιε, ἴο ΙΥ Ραΐεγμα| ἀοππαίη. 

257. Φοίισσα γῦ, έλο Ρ]ισπῖεῖαπ Ἰαπᾶ. 
288. ἐκ παίδων δορὸς, ΄γοπι ἔ]ιε εἰιίάγειι 

οί Ειε δψεατ, πιεαηΙης, πο ἀοιΐ, ἴἴιε ννο- 
ΏΙΘη παάο εαρίῖνες ος νναν. Ἔπετε 15 
απ ἸηοοηδΙΣΓΕΠΟΥ,ΙΟΥΕΥΕΣ, ἵη {]8, ννΏ1 ο] 
εαυποί Ὦθ ϱα5ΙΙΥ σοΐ οΥΕΓ, αν ἵη Τ]χε Τεπ- 
ουπίγε Ῥείννοεη Τάῑας αιά Οάῑριις: 1 
Ώ]ΕΆΠ, ειτε ἶ5 α 5οπιείηίης, νν]ςΙ, 1 
ποί Ιπεχρ]σαθ]ε, ἶ5 αί Ἰεαδί απεχρ]αίη- 
ο, απά νν]]ο]ι ο {Παΐ αοσοππί ἀείτας{β 
{ΓοΏ} {]ιο πιεσ]ῖ οἱ ια (αὐ]9. 

9093. ἐλήλυθας, ἴἶιο Αἲὶο ἔοτπα ος πε 
9. 5ἶησ. Ῥοτέ. 1Π4. πιά. Ο6 ἔρχομαι, 
οππθ. Τὶιε Πτοταὶ Ἐπσ]ϊε] 15, ὐεῖπρ 01ιο, 
έλιαί ]ιαδί ατγῖυρα 2 

998. ᾿Αγήνορος τέκνων, ϱ/ ΑΦέποι’ς εἰ]- 
άτει, ἶ. 6. 5 [ἶπεαὶ ἀεξεεπάαπίς. 

900. ἘΟΣ γονυπετεῖς ἕδραςν Βτιποκ Τθ- 
ορἰνοᾷ οἩη οοπ]εοίαγθ, γονυπετεῖ σ᾿ ἕδρα, 
α τολάῖης ννἡ]οὮ οαποῖ Ὦθ ἀεβεπάεά. ΤΕ. 
γονυπετεῖς Ρε επαηνεᾶ 1 κΚποις ος πο τμ 
α(Ι{πῖο Ὀείίει ἴἴναη γονυπετεῖσ. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 908. 29 

Τὼ πότνια, μόλε πρόδρομος" |» - -[ν νυν -ᾖ» νυν 

ἀναπέτασον πύλας. |» νω -]- δα 

Κλύεις, ὦ τεκοῦσα τόνδε 906 |ν-- υ]|-ν-ν 

μᾶτερ: Τ{ µέλλεις ὑπώροφα µέλαθρα |- ' »]- κ υ]- νν μήν - 

περῶν, Φάγειν τ) ὠλέναις τέκνου } ἱν--ἵ--ν-ν- 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 

Φοίνισσαν, ὦ νεάνιδες, |- -]» -]ν -|ν ώ 

οὰν ἔσω δόµων κλύουσα τῶνδε, |” -ᾗν -ᾗ» -]» -ᾖν -[ ” 

γἼρα τρομερὰν 510 |- -ν η - 

ἕλκω ποδὸς βάσιν. |- -]» -νν 

᾽Τὼ τέκνον, [--ἰνν 

χβόνω σὸν ὄμμα, µυρίαις ἓν ἁμέραις |ν -ἰ--Ιν -ἰν ιν -ἰ- - 

προσεῖδον᾿ ἀμφίθαλλε µασ- |ν ιν -Ιν-|- - 

τὸν ὠλέναισι µατέρος, 9515 |» -]ν -ν -]» ο 

παρηΐδων τ΄ ὄρεγμα, .. 

βοστρύχων τε κυανόχρωτα χαίΐτας 
/ / ΄ 3 4 

πλοκαμο», σκιάζων δέραν εμάν. 
3 λ 

1, ἰ μόλις φανεις 

ἄελπτα κἀδόκητα ματρὸς ὠλέναις. 

|- -|- ιν » ν]- »]- -. 

τν -ν]--ννν- 

ν-ἰ--ἰν-]ν- 
390 |» -|--Ι -|ν-ἶ- -|ν- 

νι ον --θθθθθπππππο ατα. 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΠΜΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Ίω πότνια, µόλε πρόδρομος αναπετάσον πύλας. Κλύείς, ω µάτερ τεκούσα τόνδε; Τι µέλλεις 
πέραν ὑπώροφα µέλαθρα» τε Φίγειν τέκνου ώλεναις» ΙΟΚΑΣΤΗ. Κλυύσα ἔσω τώνδε δόµιων, 
ὦ γεάνιδες, Φουίσσαν βόαν, ἕλκω βάσιν πόδος, τρόµεραν γήρα. Ίω τέκνογ, πεοσείδον σον όµµα 
χεόνω, εν μύειαις ἅμεραις ἀμφιράλλε µάστον µάτερος ωλεναίσι, τε ορέγµα παρήϊδωγ, τε 
χαΐίτας κπυανοχρώτα πλόκαμον βόστρυχων, σκιάζων ἔμαν δέραν. Ίω, ίω μόλις Φάγεις ώλεναις 
Κάτρος αέλπτα και αδοκήτα. 

ΤΕΗΔΝΡΙΕΑΤΙΟΝ, 

[ζαὐίπρ ἰοιᾶίη προπ «Γοεάδία ωέλέπ.] Πο! νγεπεταβ]ο-πιαίγοι, οοἵηε 
{οτί αΠἱσΚΙΥ ---ἴμτον/-ορεΏ {ια ραΐᾳ. Ὠορί ίοα εαν, Ο πιοίπετ, 
εποι (λαί ρανεεί-Οἱγί]-ίο (Πίδ-ργίποεὺ ἨΠΥ ἀε]αγεςί ἰἶιοι! {ο Ρτο- 
οεε-οιί ο {γ Ιο{ιγ αὐοάε, απά {ο επηῦταςε {γ οι] η. (πε αγΠῃς ὃ 

1060Α5ΤΑ. [Επίετίπσ.] Πεατίηρ ἵπ {με ραίαςε, Ο πιαϊἀς, ἔε Ρ]αηὶ- 
οἶαη νοίσε, 1 ἆγας-Πίιπεγ ΠΙΥ {οοίείερ (τεπιῦ]ήπσ ψ]ίῃ ασο. [βεγοεῖν- 
ἴπσ Ροϊψπίοες, δια ΊπαΚέδ 11 {ο Πῖπι α{[εοιϊοπαίείψ.] Ὁ ἵὪγ 5ου ! 1 Ρε]οὶἀ 
ἩΥ οουιπίεπαηοε αἴτεγ-α-]εησί]-ο[-ίίππε, α[ίιετ-ΠιαΏΥ- πα Υ-ἀαγ», 

(ἰνε-ἴπ-ειωΌτασε (1γ πιοίΠει’5 Ὀοδοιη {ο (πίπε αγπῃς, απ πα 1ηιΙ- 
(μα]-αάναηοε ο{ επεε]κ-ίο-ε]εείκ, απά οἨ ΠιΥ Παν (1ο ἁατ]ς ομαίεγίπς οἱ 
{Πγ-ΌιΙ5ΗΥ Ίουίς, εηπάϊης ΠΙΥ πεοίς. [Τ]ιον επιύγασε ωέ]ι (επάεγπενφ.] 
Ηεγ! Ηεγ ! ΙπογεάΙβΙγ 5εει ἵῃ {πε αγπῃς ος {11γ πποίιῃεν Ρεγοηά-ετ- 
Ἠορες, απά Ῥεγοπά εν εχρεσία[ἶοιις | 

908. Ά]άδ Ίνα Ἰὼ {νιῖσς, απά πρόδο- 1 ατοίῖι οἩ {νε αιἰ]ογίγψ ο 5ενοταὶ 
µος {ΟΙ πρόδρομος. 
.910---811. Μαηγ ΝΤΡΡ. Ἰανθ γηεαιῶ 
ποδὶ τρομερὰν ἕλκω ποδός, ἘΟΙ ποδὸς Ν αἱς- 
Κεηαεν ργοροδοά πάρος, Ὀπί ἨΤαδστανο 
Ἰμαθ ἨεννΏ ἴἶιαί πάρος «αηποί Ὀο ἴἨιις 
Ἀδδυπ]εά ασιεθαΡ]γ Το ἴἶνε 88Π86. ΑΠ- 
οἶμευ τεαά!πς 18 γηραιῷ τρομερὰν ἕλκω πο- 
δί.. Ῥοιδοῃ Ίαν {ο]]οννεά ΑΙάῑς. 

919. ΜΒ. ατε ποῖ αρτγεεὰ ψ]εί]ιθι τ᾽ 
βἱχοι]ά, οἱ φπου]ά ποῖ, δίαπά Ὀδίννδαθη 
µυρίαις Ἀπά ἐν. Αἰάῑδ Ιηδοτίεά Τε, Όπί 

εαν] υγῖηρς τε]εοίοά 1τ. 
814. 8οπις Μ58. απά εἀ[ίίοη8 Πάνα 

ἀμφίφαλε, Ὠμί ΠΙΟΓΟΘ ἀκαφιξαλλε, ἸΤηἶ5 
ννογὰ μηιδί Ὀς απάρηρίοοά ἂ5δ σονεγπῖης 
Ὀοί] ὄρεγμα ιά πλόκαμον, ἴλΙΙΝ, ἀμεφίδαλ- 
λέ οι τὸ τῶν παρηίδον σοῦ ὄρεγμα, ἃτο., πιά- 
ἐπὶ απιρἰόοίενε λενα 0 άο]ιτῖδ, ϱεπιάγιηι 
ρόντῖσε ρογ)εε(ἰόποπι, ευηιάφιιο εωγά/θαπι 
αἆ εαρίἰ{ο εαδάτῖειι ἀρρ]]σα. 

819. μόλις, οἴα, δοατοείψ: Ὀιιξ µόγις ἵ8 
πΙΟΓΕ 1Π {με Αἱῑίο ναγ οἳ ερεακίης. 



94) 951. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

τί φῶ σε; Πῶς ἅπαντα, [ν -ᾖν -(» -]» 

καὶ χερσὶ καὶ λόγοισι |- -ἰν -[ἰν -Ι» 

πολυέλικτον ἁδονὰν [ -]» -ν -ν μ) 

ἐκεῖσε καὶ. τὸ 9εῦρο [ν -]ν -ν -ν 

περιχορεύουσα τέρψιν 990 |ν νυν -ᾖ- των 

παλαιᾶν λάρω χαρμονᾶν : ἱν- -ν--ᾖ- - 

᾿Τὼ τέκος, |» -]ν ν 

ἔρημον πατρῶον ἔλιπες δοµον, |» -- υη- ων »]- ων 

Φυγὰς ἀποσταλεὶς ὁμαίμου λώθα. [» α, |ν -ν -ἰ- -|- -ί- 

Η ποθεινὸς Φίλοις. 960 |- ω -{- ὁ-- 

΄Ἡ ποθεινὸς Θήδαις. |- ν -]- ον ά 

Ὅθεν ἐμάν τε λευκόχροα κείροµαι νυν ντ νυν -νν 

δωκρυόεσσαν (ἱεῖσω πενθήρη) κόµαν' |- ο ν]-Ἑ -[- υ-]- - ν]- 

ἄπεπλος Φαρέων λευκῶν, τέκνον, [ν . -ι- ν -] Ἴδ ωω 

δυσορῴναια δ) ἄμφι τρύχη - 960 |» - -[» ὧν ιν . 

τάδε σκότι ἀμείθομαι. [ων -ν υ]ν -νυ 

Ὅ ὃ’ ἓν δόµοισι πρέσους ὀμματοστερὺς, [-Ιν-ν-ἰν -Ιν-ἰν-] 

ἀπήνας ὁμοπτέρου, ! |ν ώ -][» μώ.. 

τᾶς ἀποζυφείσως δόµων, |- ων - ν|- τος 

ο πόθον ὤμφιδάκρυτον ἀεὶ κατέχων 940 |ν ν - ν]- -ὼ -|- ων - 

ὤνηξε μὲν ξίφους [ν -|- -ἰἰ- - 

τΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΕΟΙΙ5ΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Τι φω σε; Πως ἁπάντα, περιχορευούσα εκείσε και το δεύρο, και χέεσι και λογοίσι, λάρω πο- 
λυελίκτον ἄδοναν, τέρψιν παλαίαν χάρµοναν} Ίω τέκος, έλιπες, πατεώον δόμιον ερήρων, απόστα- 
λεις Φύγας λώρα ὁμιαίμου. Ἡ ποθείνος φίλοις. Ἡ ποθείνος Θήδαις. Τε ὅθεν κείροµκαι έµιαν λευκό- 
Ίχροα κόμιαν δακρυοέσσαν, ἴείσα πενθήρη' δε απέπλος, τέκνον, λεύκων Φάρέων, αμείδοµαι άμφιε 
τάδε δυσορφναία σκότία τρύὐχ». Δε ὁ πρέσθυς εν δοµοίσι οµικατόστερης, ἄει πάτεχων αμφι- 
δακρύτον πόθον, απήγας ὁμόπτερου, τας αποζυγείσας δόµιων, ανήξε μεν ξίφους 

ΤΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Τη ν/]αί (ετΠις «Πα! 1 αάάτοαςς (Πεεὸ Τη ναί Π]αΏΠΕΥ αί αἲὶ, νγα]]έ- 
Ἰηρ-Ιη-γαρίυτε-οτουπά {πεε, Ὀοί] οἨ-(Παί-θιάε απά οἳ-(ΠΙ5, ντ ΠΙΥ 
Ἠαπάς απὰἀ γη] ΠΩΥ ννογάς, 5ια]1 1 τεαρ (πε ναγ]εά ρ]εαδυΓε, ἴἶε ἀε- 
16: οἱ ΠΙΥ {ΟΓΠΙΕΓ ]0Υ5 ὃ 

ΛΗΠ! ΠΙΥ 5οµ, ἴποι Πείιεξί {Πγ {δίμειύ5 Ώουςε ἀεβεγίεᾶ, 5εηί {ογί] απ 
εχῖ]ε ὮΥ (πε ογιε]-(γεδίπχεηί οἱ {ΠΥ Ὀτοί]εσ! [Ἠ/εερ».] Που ατἀεπί]γ- 
Ίοησεά {ος Ὦγ {Πγ {Ιεηάς! Ἠον αγἀεπί1γ-]οησεά {ος ΡΥ ΤΠεῦες! Απά 
{Γοπι-νϊο]ι-ἴπγο ΙΤ αΏι 5ΠΟΓΠ οἱ ΠΙΥ Ποατγ Ίουίκς 5ἰεερεά-ίη-ίθατς, υ{- 
{ΕΓΙΠΡ 6ΤΓΟΦΗς-Ο(-6ΟΓΤΟΥ: απά εἰπ]ρί, Ο οεἴ]ά, οἱ ΠΠΥ νΏῖίε τοῦες, Τ 
τεςεῖγε-ἴπ-εχεμαησε ογουπά πηε ἴΠεδε ππουτη/{α] ἁατ]ς πγεεάδ-οί-πο. 

Ῥιϊτ (ε οἷά πιαὮ ΤΠ {λε Ῥα[αοε, ο[-εἱΙσΏί-ΡΏεγείῖ, αἱνναγς ργοδεινίης α 
ίεαγ-{γαισΠΏί τεστεί {ος ίηε απαΠΙΠιοιΙ5-ΠΙεᾶξΓε οἳ (πε Ργοίπεγα, (πεὶγ 
δεραταίίοη 1Π (πε {απ!]γ, Ἠα5 πωκά]γ-γαδεά Ἱπάεεά γη {πε 5ιογά 

990. ἘΟΥ λόγοισι ΠΙΗΥ ΝΤΡΡ. απά εᾱ- ' γάρίις.”. Ἑτηποῖς οπη(έεἆ τε. Ψαἶεκε- 
{Ἴοηθ Ίανε κόµαισι. ἹΝταδρτανε ο0Ἠ]θς- ΠᾶΘΓ ΡΓΟΡΟΘΕά δακευόεσσ᾽ ἀνιεσα. ΙΜαΤΚ- 
τπτεὰ κόραισι, Ἰανῖηρ Ταογδίτας ἵη πα]πᾶ, ; Ἰαμά (ιουρβ]ιί φωνὴν 5Ποιι]ά Γο]]ονν [εῖσα. 
Έοοκ ἵν. 1079., Νεο οόπδίαί, φιῖά ϱτί- 908. ἀπήνας ὁμοπτέρου 18 απ Ιάἱοπια(ῖσα] 
πῖι όειμ]ῖ9 πιαπἰίιδᾳιιο ΓΓιάπέηή. Ρηγαςθ ἀῑβμου]{ οί (γαπδ]α(1οη. Βεε]ς 45 

996. Αἱάῑβ απά οἴ]θιβ Ἠανο παλαιᾶς , νε]] αἱ ἸΜήδσγανο τοπειθὰ {Ἴθδα {νο 
χαρμονᾶς, Ὀμί παλαιᾶν χαρμονᾶν απἀ πα- , νοτᾶς Ἱπίο Τ,αίω, }6ρἱ οόπιρατἰς, αμάει- 

΄. λαιὰν χαρμονὸν ΆΤε αἱδο {ουη. ίαπάίης Γαἰόνπὶ, Αποῖιες Ῥεοροςεά 
309. ὮΟΙΦΟΠ 538 «΄ Γόεις υἰάέίμγ ουν- | τ]ισάὤ ἱπιλίὲγ αἰάία, 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 545. 91 

ἐπ ἀντόχειρά τε σφαγᾶν, ; |» -|---ιἰν -{»- 

ὑπὲρ τέρεμνά τ ὤγχονας, |» -ν -]» -]» » 

᾿στενάζων ἀρὰς τέκνοις᾽ Ιω -- ν|- .ρν 

σὺν ἀλαλαῖσι ὃ ἄιαγμάτων 940 |ν νω. ν|- μμ 

ἀιὲν σκοτίῳ κρύπτεταν. ἱ--ν|--ν»ν 

Σὲ ὃδ’, ὦ τέκνον, καὶ γάµοισι δὴ κλύω |» -τν -]- »|- .]- »]- 

ζυγέντα παιδοποιὸν ἁδονὰν |» -|--]ν -|» -ἰ»- 

ξένοισιν ἓν δόµοις ἔχει», [» -]» -]ν -[ν - 

ξένον τε κῆδος ἀμφέπειν' 800 |» -]» -ν -]ν ώ 

ἅλαστα ματρὶ τᾷδε, Λα- ἱν-Ιν-Ιν-Ι- - 

ἵῳ τε τῷ παλαιγενε |» -ἰν -ν -]ν . 

γάµων ἐπακτὸν ἄταν. |ν-(ν -Ι- -|- 

᾿Εγὼ ὃ ὀύτε σοι πυρὸς ἀνηψα φῶς, |ν ῳ -ν ο μι» νι 

νόμιμον ἐν γάµοις, | | θοδ|ννν -Ι- - 

ὡς πρέπει ματρὶ μακαρία᾽ |-ν-[-ν τν νιν- 

ἀνυμέναια ὃ Ἰσμηνὸς ἐκηδεύθη |- νυν -ιν --- »]ν ὰ μαι 

λουτροφόρου χλιδᾶς' |-νν|--|- 

ἀνὰ δὲ Θηθαίαν πόλιν ἱννν-|--νν 

ἐσιγάθη σᾶς ἐἔέσοδος νύμφας. 39600 [» Αλ -]-  ὡ -|- ἁ 

-..... 

ΤΗΕ ΟΕΒΡΕΗΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΩΝ. 

τε έπι σφάγαν αυτοχείρα, τε άγχονας ὕπερ τερέµνα, στενάζων άρας τέκνοις' δε συν αλαλαίσέ 
αιάγµατων αίεν κεύπτεται σκότια. Δε δη κλύω, ὦ τέκνον και ζυγέγτα γαμοίσι σε έχει 
παιδοποίον ἄδοναν εν ξεγοίσι δόµιοιο, τε ἄμφεπει) ζένον κήδος αλάστα τάδε µάτρι, τε Λάϊῳω 
τῳ παλαίγενει όταν γάμων επάκτω. Δε ούτε έγω ανήψα σοι Φως πύρος, γόμεικον εν γάμοις, 
ὡς πρέπει µκακάρια µάτρι’ δε Ισμήγος εκηδεύθη αγυµεγαία χλίδας λουτεόφορου" είσοδος δε σας 
γύµφας εσίγαθη άγα Θηβαίαν πόλυ. 

ΤΒΑΝΡΒΙΙΑΤΙΟΝ. 

προῦ πιαγάευ οε](-ἰπβιοίεά---απά γγΙ(Ἡ (Πε ποοδε ονεΓ {]ε Ὀεαιης ο{-{]ε- 
πουφε, Ὀδγαἰίης Ες {γυ]ί]εςς-οιαΓςες οὗ Πἱ6 εΠ/]άτεη: απά νη]]ι ρ]αίη- 
ἴγο-στίεν ο{ Ιαιπεηία(ἶοη ἶδ ᾗε εοπ(ΙπιαΙΙΥ εΠαί-αρ ἵηπ 4αγκηερς. 

Ῥωαΐ αἱγτεαᾶγ Τ εαν, Ο οελί]ἆ, ναί, Πηκεά ἵπ νγεά]οείς, ἴἶοι [χακί 
οοπ]ασα] 1οΥ ἵπ α Γογείση Γαπη!]γ, απ ναί (που εἨετίς[εεί α {ογεῖση 
αἰ]ίαηοε: σεΊενου» {ο {5 {ΏΥ Ππιοίῃεν, απά ἴο Γάϊα5 Ι1γ σγαπάβίτε---- 
ία ἀῑδαρίει οἱ παρί]αἰ5 αὈτοαά, 

Ἡοψενει πηεϊίογ ἁῑά 1 ΙσΏί ι1ρ {ος ἴες {ης {ογο] οἱ ᾖτα, ομδίοπι- 
αγγ αἲ πηανγίαρες, ἃ5 ὈεΒί5 (λε ΏαρρΥ πιοίῃεγς που ννας [δόηις οαΓε- 
{αἱ οί (λε γἱίες-οί-ΗΥΙΠεΠ ΤΠ (πε Ἰαχάῦγ οἳ ἴἶχε Ῥαίῃ :---ἴπε επίγαηςα, 
ίοο, ο{ (Ἡγ Ὀγίάε γνα5 αποε]εργαίεά {Ώτουρ] λε Τπεραι οἴίγ] [οήσῇν.] 

9456. ΟΓΔΟΗ Ίαν {οἱ]ουνεᾶ ΑΙά1Φ, Ὀπέ | Ἡ9 ἀθίαείαράίατ, Ψότὸ παλαιγενὺς ηίΠΙ]ο 
ΜΒ. ατο ποῖ ἀρτεθς, 45 ἀλαλαῖσι, ἆλα- | ΡΙὴβ νά]εί φΠὰΠῃ παλαιὸς, (πόπιοάο Βίτερ- 
λαγαῖσι, Ἀά ἀλλαγαῖσι, Άτα αἲὶ {οιηά : | δίαἀθς 6ὰπι γίνας νοςάτασ παλαίογενὺς 
βενογα], ίοο, Ἠανθ ἀιὲν ΏΕΕΟΓΘ ἀιαγκάτων. | αὓ Απϊδίόρμαπο, Νιύ. 957. Ὀείπάς Πο 

351. Τη Οἱ απά Το ἔννο Γοονίης | νίάεο απάτὸ πόπἀὺπι τοάίτο οι Γαπη( 1 
νουςο», ἴμθγο {5 δοπιθί]ήης ποί νθυγ Πῃ- | αίᾶ η μτάϊίαπι ροίήοτῖῖ Τ 4118. Ὃυκ ἄρ᾽ 
τεἱἰσίυ]ο. ΝΤοςί οἀ[ίῖοης Ἰανε τάδε, ννΏἰ] | ἔμελλες ὀυδὲ Φανὼν λήσεσθαι ἐμοὶ χόλου; 
νου ννονὰ (ου επ {ο νεα; ασαῖμ, | 1ρ56 6Ράἱρι, απἲ Εἴῑίος είος ἁάτῖδ ἀθνό- 
1η ]ΐηε 959, ἐπακτὰν ἵδ ἰθ ϱΟΠΊΠΙΟΠ Γθα- | νεταῖ, 60, 944, 4814, 177, 890, 1068. 
ἵηρ. ῬοίδΟΠ ΦΔΥΝ: “' Λαίω {πιρτοῦαί ναἱς- | (άπάδηι οχο]άπιαϊ, 17150, ὦ φίλα πεσήματ᾽ 
Κδιινῖις, ἀπάδιις ταΓ1όηίδιις (όταδς Ριή- | ἄθλι ἀθλίου πατεόςι” | 
τηᾶ, οιιδά νοσά{υδ παλαιγενὺς, δεείιηάᾶ, 965. Ναἱεκεπαςν Ἀετο αποίσε, Γρμές. 
αιὸά Ῥο]γηάσαια {οἰάπιφιο ἀόπασηυ Σά. ! π 4ιἱᾷ,Τ58, ἐγὼ παρέξω φῶς, ὃς, 

Ἀ ν 

ο π 
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. 
"Όλοιτο τάδ, ἔίτε σίδαρος, 
9”, ν 4 ”/ λ ε ΔΝ 3/ - 

εντ ἔρις, Είτε πᾶτηρ ὃ σὸς ἁίτιος 
3/ κ. ὃ / / 
ειτε το αιμονιον χατεκωμµασε 

90]. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ἱ--νν-νν -[ν 

[-νν]|- νν]-νν]-νν 

[νυν] νν]-νν]-νν 

δώμασιν Οιδιπόδα" |- υ »]- 9 ιν 

πρὸς ἐμὲ γὰρ κακῶν ἔμολε τῶνδ ἄχη. 900 [ν νυν σι -ω ην -ν- 

ΧΟ. Δεινὸν γυναιξὶν ἂν δι ὠδίνων γοναὶ, |- -]» -ᾖν -]ν -ᾖ- -]» - 

καὶ Φιλοτεκνόν πως πῶν γυναικεῖον γένος. [- ν ν]ν -]- -]ν -]ι- -Ίν ω 

ΠΟΛ. Μήτερ. Φρονῶν εΌ, κδυ φρονῶν, ὤφικομην |- -]ν -]- [νκν-ἰ- - 

ἐγθροὺ ἐς ἄνδρας' ἀλλ) ὄνα καΐως ἔχει ο σὲ σολ αι Ὁ ο. χΌρους θας γ 5 εχ | | | 
πατρίδος ἐρῶν ὥἄπαντας"' ὃς ὃ ἄλλως λέγει 210 [ο υν]ν -ᾖν -]ν -[- -]ν - 

’ / Δ λ κ. 3 ω. 2 3/ 

λογοισι χαίρει, τον δὲ νοῦν ἐκεῖσ έχεν. |» -]ν -|- -]ν τν -]» - 

“Ούτω δὲ τάρθους ἒις φοβον τ΄ ἀφικόμην, |- -ν -]- -ν τν -]» ω 
/ δὀ λ ͵ / / ν. ῃ 

μή τις 9όλὀς µε προς Κασιγνῆτου κτάνη, | -]ν -ᾗν -λν -|- -|ν 2 

ὥστε ξιφ”ρὴ χεῖρ ἔχων, δι ἄστεος |- -ν -]- "ιν Ξ[ι» -ν ν 

κυκλῶν πρόσωπον ἆλθοι ἓν δέ μ ὠφελεῖ, 910 [ν -|ν τν -ᾖν -]ν -|ν ν 

ΤΗΕ ΟΕΒΡΕΠ, ΑΝΏΌ ΕΝΕΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Τάδε ολοίτο, είτε σιδάρος, είτε ἔρις, είτε ὁ σος πάτηρ αίτιος" είτε το δαιμόνιο κατεκώμασε 
Οιδίποδα δώµασι’ γαρ προς έµε άχη τώνδε κάκων έµολε. ΧΟ. “Αι γόναι δία ωδίνων δείνον γύ- 
ναΐξι, και πως παν γυναικείον γένος Φιλότεκνο. ΠΟΛ. Ἐυ Φφεόνών, καὶ ου φόνωγ, αφίκοµην, 
µήτερ, ες ἔχθρους άνδρας" ἀλλὰ ἔχει αναγκαίως ἁπάντας ἔρων πάτριδος' δε ὁς λέγει άλλως 
χαΐρει λογοίσι, δε έχει Τον Ύουν εχείσε. ᾿Ούτω τάρβους, δε, αφίκοµην, τε εις φόδον, µη τις δό- 
λος προς κασιγγήτου κτάνη µε, ὥστε ἔχων χείρα ἔιφήρη, ήλθον δία άστεος κύκλων προσώπου" 
δε ἐν ώφελει µε; 

ΤΕΒΑΝΡΤΙΑΤΙΟΝ. 

Μαγ ἴἶεςε Π]5 ρεγ]5ῃ, ν/ΏείΊεί έπε θνγοτᾶ, οἳ ἀϊφσοτᾶ, ου {Ἡγ {αίεν 
Ρε (Πέ οα15ε; ος εα]απηΙγ Ἠας-ρεεπ-ογιε]]γ-αρογίίησ ψ!ίΏ (νε Ἰουδὲ 
οἱ Λάΐρυς: Ῥαΐ οη πε Ἠας {Ἠε γνε]σηί οἱ ίπε α[]]οίῖου» {αἰ]εω! Γῶο- 
οάδέα ΠιοΙΙΊ5, απἆ αβρειτ5 ουέτεοπιε ὃν ἀῑδέγε».] 

6Ποκύ». ΤΠε ραπος ἵη εἰ]]ά- ΙΓ Ἠανε α νγοπάεν{α] εβεοί ροῃ 
γοίΠεΠ, απΏάἀ 5οΠΙΕΠΟΝ-οΓ-οίπεγ ἴπε νο]ε {επια]α ταςε ἶ5 αβεοίίοη- 
αἰε-ίο-ἴπεῖχ οὔδριίης ! Ι 

Ῥοισνίοςς. ΊΝ 1φεΙγ ἀείεγηλίηϊης, απά γεί ποί ἀειεγηπ]ηίης νφε]γ, 1 
ΠΠ σο(Ώ6, ΠΠοίΠες, 4ΠΠοης Ποδίί]ε πἹέΠ: Ῥαΐ Τέ 15 απ Ἱγγεκὶςῖρ]ε {εε]- 
ἵπρ μ΄ αἲ] Ῥείεοης {ο Ίουε {Πεῖε οοπη(γγ» απά ΨΊοεΥοΓ 5αγ5 οίΠεΓ- 
υγῖδε, ναϊπ]γ-ἀεΙιρίς-ἴπ ν/ογά», νΏ!]εί Ἡε ας Πῖ Ὠεατί ίμετο. 

ΙΠίο δαςἩ {εατ, Ι1ούεγε, επίεγεὰ 1, απά Ιπίο ἀγεας, Ἱεεί αΏΥ (τεα- 
εἩειγ ο (με ρατί οἱ ΠΙΥ Ργοίπεγ εἰου]ά ργονε-{αία]-ίο πηε, εἶναι, Ώαν- 
ἵπο ΠΙΥ Παπά αγπιεά- ντ1-πιγ-δγογά, 1 αἀναποεά {Πτουρῃ {λε εἰέγ το]- 
Ιπο-τουπά ππίπε εγε: γεί οπε {πίηρ Ἰ9-επεεγίπρ]γ-{αγοιγαῦ]ε [ος π]ε, 

361. Ὑοασκεπαες απά Βπιιποῖς, ππάες- | ἐγέδίε ἵπ ἐς Γο]]οννίπ ραξςαρο οἱ Ψἱτο], 
βἰαμάΐηρ δράσαο, οἳ 8οἱΠο οἵιθ; Ραγι]εῖ- | Έμίειο Ἱάριις ε(άιι]ῖς; πιαιήτῖς {ράρῖριας 
ΡΙε οἱ 5πι]]αν Ιπιρογέ, εά!{εά ὅλοιθ ὁ τάδ”, (πιῦγθβ: 

πιων Ίνα ρεγἱθ]ι 1ο]ιο ]ιαν τυγοιρ]εέ ἔ]ιεδε Μ1ἱ5 4 | ΑγΏότίῦις νέπεῖ: πόδὶς Απιαιιαἰὶς έγσν. 
Τιο δοπίοποθ, πακίπς ἴνο πιοδί ος 1{, 
αΏρεας {ο πΊε {ο απιοιηί {ο μοίμίης--- 967. Φιλότεκνον, οἰτίά-ἰουῖπς----Γοπᾶ οἱ 
α οοΗεσίίοπ ος ννογᾶς νυν (οι ππεαπ]ης, 

:. 964 Ἱπ ΛΙάπς {1 τεαάϊηρ 15 Οιδιπόδαο. 
866. 14:ετα]]γ, α1σοπάεη/ιε(-ἔ]ιῖπρ έο ι00- 

46η {]ια έ]ιγοες ἴπι ο]νά-υἱγέΠ. Δεινὸν ΡΓΟ- 
Ρετ]γ εἱρηίῃες ἀέγισπ---ρτάυε---υέΙιοΊηιεπ8 
---ππάγαπι; απά αν Ίετε (απά αραῖη Ίη 
γ. 386, Ὀεἱονγ) (με 5απις οοηδίγπςο(ἴου αξ 

τε οἰΠίάγοτι----υ αγπιίη αέἰαε]ιεᾶ {ο {Πιεῖγ 
ο[/αρτίπς. ΑΙιποιρ] γένος Ὦε βἱηριι]ας, 
γεί 19 1 α «ο]εσίίνε ποῖη νψλερείη α 
ΡΙατα]έγ ος πιοίΊετς Ἱς Ρ]αϊπ]γ Γππρ]ϊεά, 

9739. ἑύτω τάρβους Πηιιδί ὃ6 εγε πιπθί-- 
βίοοἆ α5 Ριέ {ΟΙ ἒις τοῦτο τάξρους. (Τοἵ]« 

ἵτπ8 οῄεγεά τάρθος 1π {ιε αεσιδα{1να. 
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σπονδαί τε καὶ σὴ πίστες, Ἶ μ ἐισήγαγες |- -]ν -]ι- -[ν -|- -|» . 

τείχη πατρῷα" πολύδακρυς ὃ ὤφικόμην |- -Ίν-Ιννν]ν-ν-- - 

χβόνιος ἰδὼν µέλαθρα, καὶ βωμοὺς θεῶν, [ν ν . -ν -ιν -ἷ- -]ν : 

γυμµνάσιά 9)’, δΐσιν ἐνετράφην, Δίρκης 3 ὕδωρ, [εν ]ν-Ίννν]ν -|- -ἰν - 

ὧν ὂυ δικαίως ἀπελαθεὶς, ξένην πόλιν 950 |- -ιν -]- ω ν[ν -ν -ν ν 

ναίω, δι ὄσσων νᾶμ ἔχων δακρυῤῥοοῦν. [--ἱν-ι--Ι--- -ἰ-- 

᾽Αλλ’, ἐκ γὰρ ἄλγους ἄλγος ἀῦ, σὲ δέρκοµαι |--ἰν-Ι--Ίν-ιν-ινν 

κάρα ξυρηκὲς καὶ πέπλους µελαγχίμους ἱν-ι- -||- -ἰν-Ιν-ἰν- 

ἔχουσαν' ὀΐμοι τῶν ἐμῶν ἐγὼ κακῶν. | -Ιν-|- -|--Ιν-ἰ|»- 

Ὡς δεινὸν ἔχθρα, μῶπερ, ὀνκείων φίλων, 950 |- -|ν -|-- -ἰν-Ι--Ι-- 
καὶ δυσλυτοὺς ἔχουσω τὰς διαλλαγάς. |- -ἰν -ᾖν -ἰ» -ῃν -]» μα 

Τί γὰρ πατήρ µοι πρέσους ἓν δόµοισι δρᾷ, ἱν-ἰν-||- -ἰ- -Ιν-Ιν- 

σκοτον δεδορκώς : Τή δὲ κασίγνηται δύο : |ν -]ν -]- ν νυν -]- «|» ω 

Ἠπου στένουσι τλήµονας φυγὰς ἐμάς ; |- -ν-ιν -]ν «||» -|- - 

ΤΟ. Κακῶς 9εῶν τις Οιδίπου φθείρει γένος" 900 |» -]ν -[» -]» -]- -ιν ν 

ὁύτω γὰρ Ἰρξατ᾽, ἄνομα μὲν τεκεῖν ἐμὲ, |--Ιν-Ινν τν ιν -ιΙνν 

κἀκῶς τε γῆμαι πατέρα σὸν, φῦναί τε σέ. ἱν-{»-Ι-ννν---ίνν 

ΤΗΓΕ ΟΒΡΕΠ, ΑΝΡ ἘΝ(άΙΙΣΗ ΑΟΟΒΡΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

σπόνδαι, τεκαι ση πίστις, Ἡ εισήγαγες µε πατρώα τείχη! δε αφίκοµην πολύδακρυς, ίδων, χρό- 
γιος, µέλαθρα και βώμους Νέων, τε γυμνάσια, δΐσιν εγέτραφην, τε ὕδωρ Δίρκης, ὧν ου δικαίως 
απέλαθεις, ναΐω ζένην πόλιν, έχων δακρύεῥοουν γάµα δία όσσωγ. ΄Αλλα, γαρ εκ άλγους αυ ἆλ- 
Ύ65, δέρχοµαι σε εχούσαν κάρα ζυρύκες, και µΕλάγχικους πέπλους' οίµοι έγω των έµων κάκων. 
ως δείνον, µήτερ, Και Εχούσα τας διάλλαγας δύσλυτους, ἔχθρα οικείων Φίλων. Ταρ τι δρα 
πεέσους πάτηρ µοι εν δοµοίσι, δεδόρκως σκότον» Δε τι δύο κασιγγήται» Ἠπου στενούσι ἔµας 
πλήµονας φύγας; ΙΟΚ. Τις Νέων κάκως Φθείρει γένος Οίδιπου’ γαρ ὁύτω ἠεξατο, έµε μεν τέ- 
κειν άνοµα, τε σον πάτερα γήµιαι κάκως, τεσε Φύγαι. 

ΤΠΑΝΡΙ,ΑΤΙΟΝ. 

έ]νε ίγαοε---απά Π]κεννίςε Ι11γ ρ]ισηίεά -{αἴ(μ, ἶχοι!- Υπο Παςί ὈγουσΏί π]ε 
υντίη ἔηθεςε ΓΩΥ Ραίεγηα] γνα]ὶ5: ΌὈαί Τ απι οοἱηε α]]-ραιπεά-ἴη-ίεαγς, 
νἰενῖης, α[ίεγ-εασ]ι-α-ἱαρςε-οί-Ιπηε, {ἶε {επιρ]ες, απά {πα α]ίας ος {πε 
«οἆς, απάἀ (νε εο[οοῖς νΠΏεγεῖη ἶ ἵνα» Ὀτοισῆί αρ, απ {να [οαηί ος 
Ὠΐτος----[γοπ κη]οΙ-οΏ]εοίδ αη]αςί]γ Ῥαηἱκηες, [ απι ἀννε]ίηρ-ἴπ α {ο- 
γεῖση οἵίγ, υἰί α σωδΏίης βίΓεαΠι ος (εατς ἵη Πηίηε εγες! 

Απά-που ({ου ΕΓοίη 5ΟΓΓΟΝ/5 6ΟΙΠΕ5 ΦΟΓΓΟΝΥ ασαἶπ) 1 θε]χο]ά 11ος Ίαν- 
ἵηρ ΙΠΥ ΙουίκεἩογη, ἄπά ννεαγίης {Ώεκε ἀο]ε[α] σαγωχεηί»! Ο πιε! Αἰαβ! 
{ου πιΥ πωἱκ[ογίαηεν! μαι α ἀγεπά{α]-(Πΐης, πωοίπευ, απ αἀπι]είης 
οἱ γεσοπο(ᾖἱαίῖοη ννἰ]ι ἀἱ/ΠοιΠ{γ, 15 (χε επτηΙίγ οἱ ἀοιηεςίῖο (εἶθηὰς ! 
'Βαΐ Ίου [αγες (ε οἰἱἆ-πιαὴ ΙΩΥ [αίπεγ ΤΠ {ῆε ρα]ασε, ΙοοΚκίπσ-αροπ 
4αι]κηες»ὸ Απά Ἰπον/ ΙΩΥ ἴννο βἰσίει»ὸ Ώο (Πεγ Ὀενγαί] ΠΙγ υγοίο]εά 
Ὀαπίσηιπεηί ὁ ῇΟ0οΑδΤΑ. Βοίπε οπε οἱ ἴα (σος ἶ5 πηἰεγαῦ]γ ἀεξίτογ- 
ἵηρ ἴ]ε γασε ο{ (Πάἱρι» :---ἴου (ας Τί Όεσαῃ, αι 1 Ἱπάεεά εἸου]ά 
Ὀτίης-[ουίΏ οουίγατγ-(ο-αἰνίπε-τ]σηί, απ ναί (Υγ {αιμεν που]ά 
ΠΙΩΓΙΥ πιο 1η εν/]-πουν, απ εἶναί χο «Ἰλου]ά αεί οοπ]θ-{ο-)1{ε | 

381. ἔχων, Ιτεγα])γ, Παυΐπρ. Α]άῑδ ο- | νίετε. Βορ]ιος]. 4πέίΐρ. 808. πηγὰς δακεύων, 
ἀῑιθὰ δι ὄσσων ὅμι, Ὀιῖ ἴἶχεγο 8 Ἡο | Ἀδο, 4ἰεεδ. 10868. Ίγαςμ. 859. Τὸ. 919. 
ἀοιδίέ {6 ἵτις τοπάίης Ἰδνῶμ’. δίγοαπεΙ 884, ΤΟΥ ὀέµοι ἐγὼ, Ὦοδοπ ρτοροδειὶ 
απά Γουπίαἰα ννεγο {6ΥΠ15 ΝΕΓΥ 6ΟΙΗΠΙΟΗ- | {ο Γεαςὰ ὀέμκοι τῶν ἔκῶν τλήµκωγ κακῶν. 
Ἰγαρρίίεὰ 1ο (ἶια (δατ[α] ϱΥεςδοΓ {ία αη-| ὅ9δ9. Αἰάῑς απά ἨΤΡ8, Ἠαγςε τλήµοες. 
οἰθηίφ. Τη Ῥοιδομ) ποῖο οἩἳ {ῖς πεί 901-399. Ἔῆοςε ἴννο νογςεβ αγ [ας 
Ιι φιοίθς, απποηΏς οίμ6ις, {1θ Γο]]ονίηρ [ {οι εοπηπιεηάαῦ]α ἴἶχε ογἀεγοξθνεη!ς 
ἱηδίαποςς οΓΜιιοαρρ]Ισα{ίος. Που, Εμγ. {18 εοπβακεά---απά ας πε πιρ]εο ἶ5 πῃ- 
98. Τὐϊά. 696. καὶ νάματ᾽ ὄσσων μηκέτ᾽ ἔξα- | οα]]εὰ {ος, τοζετεποε {ο ἴέ ἶ8 Ιπάε]ϊσαίς, 

Ε 
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᾿Ατὰρ τί ταῦτα; Δεῖ Φέρειν τὰ τῶν 9εῶν, |. -ν -Ιν -ν-ν -]ν- 

"Ὅπως δ) ἔρωμαι, μᾶ τι σην δόκω φρένα, [ν -]ν-]- -ᾖ»-]ν -ἰ» χ 

δέδοιχ’, ἃ χρήζω' διὰ πόθου δ᾽ ἐλήλυθα. 9895 |ν -|- -|- νυν -Ιν-ἰνν 

ΠΟ. ᾽Αλλ᾽ ἐξερώτα, μηδὲν ἐνδεὲς λίπης᾽ |- -]» -ᾖν -]ν -]» -]ν - 

ἃ γὰρ σὺ βούλει, ταῦτ᾽ ἐμοὶ, μΏτερ, Φίλα. |» -τν -]- -τν -]- -]- ν 

1Ο. Καὶ δή σ᾿ ἐρωτῶ πρῶτον, ὧν χρηζω τυχεῖν. |- -ιν -]- -]» -]]- --- - 

Τά τὸ στέρεσθαι πατρίδος, ἤ κακὸν μέγα: |- -]» -]ι-ν ν]» -ᾗ» -]» ν 

ΠΟ. Μέγιστον' ἔργω ὃ᾽ ἐστὶ μεῖζον Ἄ λόγω. 400 |» -|- -[- -ἰν-ἰἰν-ἰν- 

ΙΟ. Τίς ὃ τρόπος ἀυτοῦ; Τ{ φυγάσιν τὸ δυσχερές: [εννν-|Ι-νν]ν -Ίν -]νν 

ΠΟ. Ἐν μὲν µέγιστον,"ὂυκ ἔχειν παέῥησίαν. |- -]ν -ᾖ» -ιν -]- -ἰ» - 

1Ο. Δούλου τόὃ. είπας, μὴ λέγειν ἅ πις Φρονε». |- -ιν -]- -ἰν -ιι» -[- - 

11Ο. Τὰς τῶν κρατούντων ἁμαθίας Φέρειν χβεών. |- -]» -]- . »]ν -ᾗν -]» - 

10. Καὶ τοῦτο λυπρὸν, ξυνασοφεῖν τοῖς μὴ σοφοῖς.400]- -Ίν-- νυν -Ι--Ιν- 

ΠΟ. ᾽Αλλ᾽ ἐις τὸ κέρδος παρὰ φύσιν δουλευτέον, |- -]ν -]- ω »] “΄ -]|- ιν ν 

1Ο. Αι ὃ ἐλπίδες βόσκουσι Φυγάδας, ὡς λόγος, |- -ιν -]- -ν υ ην -]» ν 

ΠΟ. Καλοῖς βλέπουσί γ' ὄμμαση, μέλλουσι δέ. |» -]ν -ᾖν -]ν -]- -]ν ν 

1Ο. Ὀνδ ὁ χῤόνος ἀυτὰς διεσάφησ᾽ ὀύσας κενάς 5 |-ν εἷν -ᾖ-νν]ν-|- -[-- 

ΤΗΕ ΟΝΡΕΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 
΄Αταρ τι ταύτα» Δει Φφέεειν τα των Υέωγ. Δε δεδοίκα ὅπως ερώμαι ἅ χρήζω, µη δάκω τι σην 

φεένα᾽ δε ελήλυθα δία πόθου. ΠΟΛ. ΄Άλλα εξεεώτα λίπης μµήάδεν έγδεες" γαρ ἆ συ βούλει, 
µήτερ, ταύτα μοι φίλα. ΙΟΚ. Και πεώτον δη εεώτω σε ὧν χεήζω τύχειν, Τι το στερέσθαι 

πάτειδος, η μέγα κάκο; ΠΟΛ. Μεγίστον' δε έργω έστι μείζον η λόγω. 1ΙΟΚ. Τις ὁ τρόπος 
αύτου; Τι το δύσχερες φύγασι; » ΠΟΛ. Ἕν ων μεγίστου, ου. έχει παρῥήσιανε 1ΟΚ. Τέόδε 

είπας δούλου, μη λέγειν ἅ πις Φρόνει. ΠΟΛ. Χεέων φέρειν τας αμάθιας πων κρατούντων» ΙΟΚ. 

Και τούτο λύπρον, ζυνάσοφειν τρις μη σόφοις. ΠΟΛ. ΄Αλλα εις το κέρδος δουλεύτεον πάρα φύ- 

σιω. ΙΟΚ. Δε ὧι ἔλπιδες βοσκούσι Φύγαδας, ὡς λόγος. ΠΟΛ. Γε βλεπούσι κάλοις όμµασι, δε 
µελλούσι. 1ΙΟΚ. Ούδε ὁ χεόνος διεσαφήσε να ούσας κένας } 

ΤΕΑΝΒΙΙΑΤΙΟΝ. 
Ὑεί νὮγ πιευ(]οη {ηεςε (Π]ησςὸ Τί Ῥε[ογες Ἡ5 {ο Ῥεαιγ (πε ἆθοτεες ος 

{πε «οάας |---θε111 1 {εαν ουν {ο αξίς (πε ααεςίῖοης 1 ν]ῃ, Ιεδί Ι Παγί 1η 
ΔΏΥ αγ {ίΏΥ {εε]ίησς: Ῥυί 1 Ώανε σοἵηε ἴο {πε ἀεεῖτε. . 

ΡοισνΙοΒΒ. ΝαΥ, επαιΙτε-{τεεΙγ---Ιεανε ποίπίηρ οί: {ου ψΠαίενες 
ἔποι ἀεεῖγεςί, πιοίΠετ, {αί {ο πῃε 15 σταί(ε{υ]. 

96Α8ΤΑ. Απά Πτεί ἴΠεω 1 αθ]κ ἴΊεε {ος ἴἶιε Ἱπογππαίίοη 1 Ίοπο {ο 
ορίαίη. Παί 15 1{ {ο Όε ἀερτίγεά ο{ οπε5 οοπΠίτγ---ἶ5 1 α ϱτεαί ενἰ]ὸ 

Ῥοιχνίιοξς. Τῃε ργεαίεςί! απἀἆ ἵη εχρετίεησε Ίέ ἶ5 ποτε {παω ἵω 
ἀεεογὶρίίοη. ἆοοβδτΑα. ΊΠαί 5 ίε Τεαςοη οἱ {Παί} γῃαί 15 (πεγε ἱπη- 
Ῥ]εαραηί {ο εχί]εςὸ ῬΟοΙΥΝΙΟΕΣ. Όπε {μίηρ Ἰπάεεά {πε πιοδί, ποί {ο 
Ἠαγε Πετίγ ο{ 5ΡρεεςἩ. ἆοσβδτΑα. ΤΗΐ5 ίποι Ἠαδί πιεη/ίίοπεά 18 οἶα- 
τας(ετῖςίῖο οἳ α 6Ἴανε, ποί {ο 5αΥγ Ὑγπαί οπε {Πίη]. ΕΟΙΥΝΙΟΕΕ. Τι 18 
ΏΕΟΘΒΘΑΓΥ {ο ῬεαΓ- γΙ(Ὦ (1ε {Ο11Υ οἱ εαρεΓῖοΓ5! ᾖοοάδτα. Απά ἰΠί5 18 
Ῥαϊηέα]----ἴο Ώε πην/ῖδε νὮ {πε {οοἱςῃ. Ῥοιχνίοξς. Ὑεί {ος ους Ἱῃ- 
(εγεδί νε τωαδί 5υΏπηῖί, οΟΠΙΓΑΤΥ {ο ουχ ἀἱδροδίίοη. «οσοβρτα. Ῥυΐ 
Ἠορε εαρρογί5 εχΙ168, 45 Γερογί 69068. 

Ῥοισνιοτς. Τταε, Ιϊ Ίουίδ οἩ επι (11 {ανοταβ]ε εγες, Όιί ἵ6 ]ονΓ 
ο{ αρρτοαςΏ. «96ΑδΤΑ. ας ποί {πι «]εατ]γ-εἴπενγΏ Τέ {ο Όε γαίπ ὃ 

904. Ν58. μὸ τὴν σὺν, ΟΥ μή τεσήν. ο Ταια Ἰηο]θά (ο ἐίη]ς, ἵ µαγά(γ 9επ»θ. 
595. Αἰάὰδ αμἀ αἱ] 188. Ἰανο ἑλή- | 408. αιεκεμαςτ ρτοροβεά ζυμψοφεῖν, 

λυθα---Β0Πιθ οά1εῖοη5 ἐλήλυθας. απά ΈΏΙ6είβοη ἕυννοσεῖν, Νν]ο] Ια5ΐ 868115 
401. 188. απἀ εἀΙοπςβ αβρεαῖ {ο | εχεεθάΙηρ]γ ὃ ΡΥομµοΦ. 

Βιοίπαίε Ὀείνγθθῃ δυστυχὲς απᾶ δυσχερές.| 407. ἐλπίδες, ιορέδ. 408. βλέπουσι, ἔλεν 
«409. θενεγα] εἀἰΠοης Παγεἔχει, εΝνΕΙς, ἴοοκ. 409, ἀυτὰς, ἔλεπε, ΥΣ. ιομεδ. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 410. 90 

ΠΟ. Ἔχουσι ἀφροδίτην τιν ἠδεῖαν κακῶν. 410 |ν -]ν ν . -τν -]- -]-- 

1Ο. Πόθεν ὃ ἔθόσκου πρὶν γάµοις ἑνρεῖν βίον; [ν-]ν---ν-Ιγ-ιν» 

ΠΟ. Ποτὲ μὲν ἔπ᾽ ἦμαρ ἔἴχον, εἴτ᾽ ὂνκ ἔἴχον ὄν. |» νυν τιν -]- "ηνν 

1Ο. Φίλοι δὲ πατβὸς καὶ ξένοι σ᾽ ὂυκ ὠφέλουν 2 |» -ιν -]- τν -]- -[ν - 

πο. Ἐὔ πρᾶσσε᾽ τὰ φίλων δ᾽ ἐυδὲν, ἦν τις δυστυχη. |- -]» » -]- -]ν -]- -ἷν -- 

ΙΟ. Ονδ ἠὐγένειά σ᾿ Πρεν ἒις ὕψνος μέγας 4]5ὅ |- -]ν τν «|» -]- -]» π 

ΠΟ, Κακὸν τὸ μὴ "χειν΄ τὸ γένος ὂνκ ἔθοσκέ με. |ν -ιν -]- ν ν]ν -ᾖν -[» ν 

1Ο. Ἡ πατρὶς, ὡς ἔοικε, Φίλτωτον βροτοῖς. |- -]» -ᾖν -]» -ᾖν -]» μ. 

Πο. Ουδ ὀνομάσαιι δύναι ἂν, ὡς ἐστὶν Φίλον. |- - υ]ν τν -ιν -]- -]» » 

1Ο. Πῶς ὃ ἦλθες Αργος: Τήν ἐπίνοιαν ἔσχεθες » |--]ν-ἵ- νν]ν-[ν-ἰνν 

πο. Ἔχρησ᾽ ᾿Αδρώστω Δοξίας χβησμόν τινα. 430 |- -]» ο. -]» κ η "ιν . 

1Ο. Ποῖον; Τί τοῦτ ἔλεξας;: Όυκ ἔχω μαθεῖ. |- "ιν -Ίν "ιν .”. "ιν π 

ΠΟ. Κάπεω λέοντί .ὰ ἁρμόσαι παίδων γάμους, |- τς |ν -ν -[ν -|- "ιν .. 

1Ο. Καὶ σοὶ τί 9ηρῶν ὀνόματος μετῇν, τεκνον ! |--ν-- νυν -Ιν-ίνν 

ΠΟ. Ὃυκ ὀΐδ'' ὁ δαίµων µ᾿ ἐκάλεσεν πρὸς τὴν τύχην. |--]ν -|-ν .|ν -]--]-- 

ΤΟ. Σοφὸς γὰρ ὁ φεός᾽ τίνι τρόπω δ᾽ ἔσχες λέχος ᾽ [νυν ή-νν]ν -]- -]» ντ 

ΠΟ. Νὺξ ἦν" ᾿Αδράστου ὃ) ἦλθον ἐις παραστάδας. |- -]» -]- -]» -ᾖ» -]ν -- 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙΣΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ., 

ΠΟΛ. Εχούσι τία ἠδείαν αφροδίτην κάκων. 1ΙΟΚ. Δε πόθεν εξόσκου, πειν ἑύρειν βίον γάµοις; 
ΠΟΛ. Πότε μεν είχον έπι ήµαρ, ε’τα αν ουκ εἴχον. ΙΟΚ. Δε φίλοι και ζένοι πάτρος ουκ ώφε- 
λουν σε; ΠΟΛ. Πράσσε ευ’ δε ην τις δύστυχη, τα φίλων ούδεν. ΙΟΚ. Ούδε ἡ ευγενεία ήρεσε εις 
Μέγα ὕψος; ΠΟΛ. Το µη έχει κάκον' το γένος ουκ. Εεοόσκε µε. ΙΟΚ. Ἡ πάτεις, ὡς εοίκε, φίλ- 
τατον βρότοις. ΠΟΛ. Ούδε ἂν δυγαΐο ονόµασαι ὡς Φίλον έστι. ΙΟΚ. Δε πως ήλθες ΄Αργος} Τίνα 
επιοίαν ἔσχεθες; ΠΟΛ. Λόξιας εχρήσε τίνα χεήσµκον Αδράστω. ΙΟΚ. Ποίον; Τι τούτο ελέξας 
Ουκ έχω μάθει. ΠΟΛ. "ΑΆβμοσαι παίδων γάµους, κάπρω τε λεόντι. 1ΟΚ. Και τι ονόματος 
Φήρων µέτην σοι, τέκνο; ΠΟΛ. Ουκ οἶδα᾽ ὁ δαίµιων εκάλεσε µε προς την τύχην. ΙΟΚ. Γαρ 
σόφος ὁ Θέος" δε τίγι τεόπω έσχες λέχος» ΠΟΑ. Ην νυξ" δε ήλθον εις παράσταδας Αδεάστου. 

ΤΠΑΝΡΗΤΑΤΙΟΝ. 

ῬοιννιοξΒ. Πορε Ἠας Ίῃ ἵί α ἐεγίαΙἩη 5Υγθεί αἰ]ενίαίίοη οἱ πηΙς[ογίαης»., 
10ο0λδτα. Ῥμί ΨΊεποε υγαδί ίοι 5αρρογίεά, Ῥείογε Επάϊπς πιεαις ὉΥ 
ΠπαΓγίασεὸ ΡΟΙΥΝΙΟΕΑ. Αί-οπε-ίίππε Ιπάεεά 1 Παά-εαρροτί Ὦψ τε 
ἀαγ---αἰ-αποίμει 1 Τιαά ποί. ἆοσοβδτΑα, Απά ἀῑά (πε {γιεπᾶς απάἀ ας- 
απαἰπίαησε» οί ΙΠΥ {αίμετ ποί αδοῖκί ἐπ6εὸ Ῥοιυνιοξς. Ῥτοερεγ: Όιι 1 
οης {αἰ]ς-Ιπίο-αάνετκί(γ, 5 Ιηγεηίοτγ οξ {Ιεπάς 15 ποίμίησ, «οςΑδΤΑ, 
ΡῬιά ποί ἱμγ πορ]ε-ἀεςοεηί ταῖδε ἴμεε {ο αγεαί ἀῑκιίπείιοπὸ Ῥοιγ- 
ΝΙΟΕΣ. Το ὢ6 ΙΠ νναπί 15 ἡτγείοπεά: Πιγ ἀεξοεηί {εὰ Πιε Ποί. {060Α8ΤΑ. 
Τα παία|-]απά, αδ 1 66εΠῃς, ἶ5 α (Π]ηςσ-Πιοξί-άεαν {ο Ππογίαἰ5! Ῥοιγ- 
ΝΙΟΕΦ. οι σαηςί ποί Ὦγ-γγογάδ-εχργες» Ἠον ἆεαν ἴί 16. ἆοσβξετα. 
Ῥυιί Ἰουν νγεηίοεί ἴποι {ο Ατροςὸ ἸγΠαί Ιπίεπίίου Ἰαςᾶδί οι} Ῥο- 
ΙΥΝΙΟΕ5. Ῥ]ορδῦις Ἰαά νοιςβςα[εά α οεγίαϊη ογᾶσ]ε {ο Αἀταρίας, οο- 
οΑδΤΑ. Ναί δοτίὸ ἨΠαί 15 (5 που Ἠαδί ππεηίϊοπες ὁ Ταπι απαδ]α 
ίο οοη]εοίιτε, ΤΡΟΙΥΝΙΟΕΣ. Το υπίίε Πς ἀαασβίεγς ἵω ππαντίασο, ΥγΙἩ 
α Ὄοαγ απά α Ἰοη. «οοβθτΑ. Απά ν]αί 5Παγε Ιπ {με παπης οἱ ν]ά- 
Ῥεαςίς Ὀε]οπσεά {ο (πες, ΙΠΥ 5οαὲ Ῥοισνίοξςς. Ι Κποι ποῖί: Ρργονί- 
ἀεησε σαἱ]εᾷ πῃε {ο {5 {ογίαπθ. «οοβδτὰ. Απά νῖκε ἶ5 ργον]άεηοε : 
Ῥυαΐ 1η ναί νναγ οὐίαϊηεάκί (οι {πο Ῥες-ο[-(Πε-ρτίησεςςὸὲ Ῥοισνι- 
688. Τέ ννα5 πὶσηί: 5ο 1 Ἱγεηί {ο (Πε Ρροτε] οἱ Αάταρίης. 

“410. Α]άϊ5 Ίνας Φεὸν, Ὀπί κακῶν 18 1ΠΟΓΘ | έέαπᾶ ἐ]οιι τοῖ]έ Ίιαυε ΌεΥΗ ιαπ ΓΓἱεπᾶς 
«ΟΠΙΠΙΟΠ. ἸΜιιβργανο οοΠ]θοίαγες γόσον. 419. Μ558. απ ΑΙάῑβ, Ἠανε ἔσχες. 

419. Ῥος ἂν, Ἐταποὶς οἀ1τεά ἀὖ. 491. Ῥοσδοῦ, οοΠίγατν {ο ΘΥΕΓΥ εἆἷ- 
414. Εὖ πρᾶσσε, Ργοδρεγ:--απάριδίαπά | 1ομ, ο 1τεὰ ποῖόν τι τοῦτ'. 
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936 497. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

10. Κοίτας µατεύων, ἤ φυγὰς πλανώμενος ᾿ |- -ι» -]- -τν -[ν "ιν ν 

ΠΟ. Ἡν ταῦτα, κἀτά γ΄ Ίλθεν ἄλλος ἀῦ φυγάς. |- -]» -ᾗ» -]» -ᾖ» -]ν » 

1Ο. Τίς ὀῦτος: Ὡς ἀρ᾽ ἆθλιος κἀκεῖνος ἦν. |» -]ν -ν -]ν -]- -τν - 

ΠΟ. Τυδεὺς, ὃν ᾿Ομέως φασὶν ἐκφῦναι πατεύς. 490 |- -|- -|--ιν---]νν 

1Ο. Τί 9ηρσὶν ὑμᾶς δητ᾽"Αδραστος ἔίκασε : ἱν-[----ἰν-|ν -ἷνν 

πο. Στρωμνῆς ἐς ἄλκὴν ὀύνεκ ἤλθομεν πέρι. |- -]ν -]- -ν -ᾖ» -ν ω 

1Ο. Ἐνταῦθα Ταλαοῦ παῖς ἕυνηκε Φέσφατα;: |- -ᾖν υ ν]- -]ν -ᾖν -» ω 

ΤΙΟ. Κάδωκεν ἡμῖν δύο δυοῖν νεάνιδας. |- -]ν -]-ν νι» -ᾖν -]ν ν 

1Ο. Αρ᾽ ἐυτυχεῖς ὀῦν τοῖς γάµοις, ἡ δυστυχεἲς 490]- -ιν -]- ιν Ξ]]- -]ν ” 

ΠΟ. Ὃν μεμπτὸς ἡμῖν ὅ γάμος ἓις τόδ ημέρας. |- -]ν σον ν ν]ν -ν -ν- 

1Ο. Πῶς ὃ ἐξέπεισας δεῦρό σο, σπέσθαι στρατόν; |--]ν-]--ίν-ι--]νν 

ΠΟ. Δισσοῖς Αδρωστος ὤμοσεν γαμοροῖς τόδε, |- -]ν -ᾖ» -]ν -]- -]ν ω 

ἄμφω κατάξδειν ἓις πάτραν, πρόσθεν ὃ ἐμέ. |- -]ν -]- -|ν -]- -τν ν 

ΤΙολλοὶ δὲ Δαναῶν καὶ Μυκηναίων ὤμροι 440 |- -]» υ -]- -]ν -]- -ἰν - 

πάρεισι, λυπρὰν χάριν, ἀναγκαίαν ὃ ἐμοὶ [ν-Ιν-Ι-νειν-]--Ιν- 

διδόντες' ἐπὶ γὰρ τὴν ἐμὴν στρατεύομαι ΄ [ν -ιν ν ν]- -[ν -ιν -ν ω 

πόλιν 9εοὺς ὃ ἐπώμοσ;, ὡς ἀκουσίως | -ν -ᾗν -] ω τν -]ν «ρ 

τοῖς φιλτάτοις τοκεῦσιν Ἰεώμην δόρυ. [--ἰν-ν -Ιν -ν-Ινν 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗΒ, ΑΝΏΌ ἘΝΟΕΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

1ΟΚ. Ματεύων ποίτας, ἡ  πλανώμενος Φύγας» ΠΟΛ. Ἡν ταύτα, κι εἰτα γε ήλθε αυ άλλος 
φύγας. 1ΙΟΚ. Τις ἑύτος; ΄Αβα ὡς άθλιος ΗΝ και Εκείνος. ΠΟΛ. Τύδευς, ὃν φάσι εκφύναι Οίγε- 
ως πάτρος. ΙΟΚ. Τι δήτα Αδράστος είκασε ὕμας Ξήρσι» ΠΟΛ. ᾿Ούνεκα ήλθομεν ες ἀλκην 
πέρι στρώµνης. ΙΟΚ. Ενταύθα παις Τάλαου ζυνήκε Βέσφατα» ΠΟΛ. Και εδώκε ἥμιν δύον 
δύο νεάνιδας. ΙΟΚ. ΄Αρα εύτυχεις ουν τοις γάµοις, η δύστυχεις» ΠΟΛ. Ὁ γάμος Ἡμι ου 
µέμπτος εις τόδε ἥμερας, ΙΟΚ. Δε πως εζεπείσας στράτον σπέσθαι σοι δεύεο; ΠΟΛ. Αδράσ- 
τος ώμιοσε τόδε δίσσοις γάμθεοις, κατάζευ άµφω εἰς πάτραν, δε έμε πρόσθεν. Δε πόλλοι όκ- 
θοι Δάγαων και Μυκηναίων παρείσι, διδύντες ἔμοι λύπραν δε αναγκαίων χάριν γαρ στρατεύομέαι 
έπι την έµην πόλιν’ δε επώµοσα Ῥέους ὡς ακούσιως ἤραμην δόρυ τοις φίλτατοις τοκεύσιε. 

ΤΒΑΝΡΙΕΑΤΙΟΝ. 

1060Α5ΤΑ. εεΚἰπρ Γογ α οοΙς] α5 α Ψαπάετίης εχι]εὸ Ῥοισνιοςς. Ιέ 
ἵν85 5ο, απ α[ἴοιγνγαγάς Ιπάσςε] (Ώεγε «αππς αἱβδο αποίΠεγ εχΙ]6, ῇΟ06ΑΦ8ΤΑ. 
Πο γα» (5 ἨΠοιν ιη{οτίαηαίε {Ίεη ννας ο {οο! Ῥοισνίοξς. Τγ- 
ἀεις, ΥΠοίη {Πεγ αγ 5ρταησ {οπι (έπεις {ου δἴγε. ο οοβδτα. Τη νηαί 
ἔπεη ἀἱά Αἀγαρίας Ἰκεη γοι {ο υγ]]ά Ῥεαρίςὸ ῬοιΥνίοξ». Ῥεσαυβε νε 
68ΏΠε {ο α οοη(εεί-οΓ-είγεησοίἩ αΏοηί α Ἰοάρίης, /οοβδτα. Τη ἰαί {πε 
50η οἱ Τάΐαιις υπάετείοος {ε οΓ8ε]ε2 ΡΟΙΥΝΙΟΕΣ. Απά σαγε {ο 5 {νο 
Πἱ5 (νο νΙγσῖη-ἀααρβΠίθΓ5. Φο6Α5ΤΑ. Ἠαςί ίποι Ῥεσεῃ {ογίαμαίε (πε 1 
ΙΥ πυρίἶαἱ», ο; υη{ογίαπαίθ ὸ ΡΟΙΥΝΙΟΕΘ, ΌυΓ πιαγ/]ᾶσε 15 ποί {ο-βε- 
{ουπᾶ-{αυ](- υγ 11 αρ {ο {]5 ἀαγ. Φο0λδΤΑ. Βιί Ἠουν ἀῑάδι (οι ρεγεααάε 
8Ώ ΑΓΠΩΥ {ο {ο]]ονν (πες Πιίπεγ ὃ Ῥοισνιοξβς. Αάγαδί5 5ΥΥΟΓΕ {Πῖ5 (ο Πῖ5 
{πο 5οης-ἴη-]α1ν, (Παί Πε νγου]ά γερίαοε Ὀοί]ῃ ἵη (Πεῖν παίϊνε-οουηίτγ, 
Ῥυΐ Ώιε ῃγεί, Απά ΠΙΑΠΥ Ρτὶησές οΓ{1ε Αιγρὶνες απά ἨΤγοεεπααης αγε αί 
Ἠαπά, τεηάετίης πηε α 88 {μοιισΏ πεσεβδαΓΥ εγν]οε; {ΟΥ 1 απι-]εαά]πρ- 
ΘΠ-8ΓΠΙΥ οσαἶησί ιηῖπε ΟΨΗ εΙίΥ: γεί πανε Ι οα]]εὰ (Πε (045 {ο νιίπεςς 
Που ην] 1ησΙγ 1 Ώανε ταῖδεά (πε 6ρεατ αραἱηδί ΠΙΥ ἀεαΓεςσί ραΓεηίΦ. 

427. Βοιπθ γοᾶςά ὃ φυγάςο. Α]άα5 απἆ | Μ55. δ᾽ ἶ οη]]({εᾶ. Έος ἐίκασε 8018 
α {ενν οἱ]νοιΒ μᾶνθ καστεύων. γεᾶᾷ ἤκασεν, αηΏὀ Ο{116ΙΒ ἤκασε. 

498. Ὑλιοκεπαει απά Βιππσξ, οὐ (πε! 49. Α {ον οορίεδ ανο δεῦς ἔπεσθαί 
αι μοτίίγ ο6δενεναΙ Μ5., εζ11εὰ κῶτα | σοι, Ὀπί Α]άΠ5. δεῦρό σοι ἑσπέσθαι. 
δ----Αἰάῑ5, πονήεγεν, Πὰ» κῴτά γ΄. 438. Αΐιοι {5 νει»ο {ο]]ονγεά, Τυδεῖ 

491. Φηρσὶ δ' 19 {οππς, (ἰνοιρβῖ {η πιοδί | τε κἀμοὶ, σύγγαμρος γάρ ἔστ᾽ ἔμός. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 445. 97 

ΑΑλλ᾽ εις σὲ τείνει τῶνδε διάλυσις κακῶν, 440 |- -[ν -]- -» ν μ]]ν -» - 

μήτερ, διαλλάξασαν ὁμογενεῖς φίλους, |- -]» -]- -τν ν »]ν -[ν -- 

παῦσαι πόνων µε, καὶ σὲ, καὶ πᾶσαν πόλιν, |--|ν -ν-ἰ--|--ν» 

Πάλαι μὲν οῦν ὑμνηθὲν, ἀλλ” ὅμως ἐρῶ' |» -ᾗ» -]- -ιν -ἰ» -ἰν - 

τὰ χρήµατ᾽ ἀνθρώποισι τιµιώτατα, | -ἰ--|--ἰν- ιν -ἰνν 

δύναμίν τε πλείστην τῶν ἓν ἀνθρώποις ἔχει. 400 |» . -ν -]- - |» -]- -» » 

“᾽Αγὼ µεθήκω, δεῦρο µυείαν ὤγων |» -]» -]- -]» -ᾖν -]» - 

λόγχην᾽ πένης γὰρ ὀνδὲν ἔυγενῆς ἀνήρ. |- -]» -ν -]» -ᾖν -ἰ» κ 

Χο. Καὶ μὴν Ετεοκλῆς ἓις διαλλαγοὶς ὅδε |- -]ν υ -]- -]ν κιν -]ν ω 

χωρεῖ" σὸν ἔργον, μΏτερ ᾿Τοκάστ», λέγειν |- -ν -]- -{- ν υ]- -]» ος 

τοιούσδε μύθους, ὃϊς διαλλάξεις τέκνα. 420 |- -]» -ἶ- -ιν -|- -|» ω 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

Μῆτερ, πάρειµι᾿ τὴν χάριν δὲ σοὶ διδοὺς, |- . |» -[» -ν -]ν -|ν - 

ἦλθον' τί χρὴ δρῶν : ᾽Αρχέτω δέ τις λόγου. |- -τν -]- -]» -]ι» -ἰν ό 

Ὡς ἀμφὶ τείχη καὶ ξυνωρίδας λόχων |--ιν-]- -ἰν -» -ἰκ - 

τάσσων ἐπέσχον πόλιν, ὅπως κλύοιμί σου |- -]ν -]- ων »]» -ιν -]κ- 

κοινὰς βραθείας, ἀῑς ὑπόσπονδον μολεῖν 400 |- -]» -]ι- -]» -ᾖ- -]ω κ 

τονὸ ἐισεδέζω τειχέων, πείσασά µε. |- -]ν -]- -]ν -|- -[» ώ 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΠ, ΑΝΕΟ ΕΝΟΙΗΙΞΗ ΑΟΟΒΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Άλλα διάλυσις τώνδε κάκων, µήτερ, τεύει εις σε, διαλλαζάσαν ὁμόγενεις φίλους, παύσαι µε, 

καὶ σε, και πάσαν πόλιν πόνων. Μεν ουν ὑμωήθεν πάλαι, άλλα ὅμως ἔρω᾽ τα χρήματα ανθρω- 
ποίσι τιµιώτατα, τε εν ανθρώποις ἔχει πλείστην δύναμων. Α έγω µεθήκω, άγων δεύρο μύριαν 
λόγχην' γας εύγενης άνηρ οὖδεν πένης. ΧΟ. Και µην ὅδε Ἐτέοκλης χώεει εις διάλλαγας' σον 

έργον, Ιοκάστη µήτερν τοιούσδε μύθους λέγειν, ὄις διαλλάξεις τέκνα. ΕΤΕΟΚΛΗΣ. Μήτερ, 
παρείµι δε δίδους σοι την χάριν, ἠλθον' τι χρη δαν; Δε τις άρχετω λόγου. Ὡς και τάσσων 

άμιφι τείχη ξυνώριδας λόχων, επέσχον πόλιν, ὅπως κλυοίμι σου κοίγας βραθείας, ἁις, πεισάσα 
με, εισεδέζω τόνδε µεόλειν ὑποσπόνδον τείχεαν. 

ΤΠΑΝΡΙΗΑΤΙΟΝ. 

Ῥηί {πε ἀῑδεο]αί]οη ος (πεδε ενί]ς, ποί(εν, εχίεπάς {ο (πες, Πανίησ 
γερίορεᾶ {ἶιε Ὀγοί]ετς {ο {ΠεπάςΒΙρ,ίο Ιοεγαίε πια, απ (ηγεε][, απά ια 
νΠο]ε οἳίγ {οι {οἳἱ.  ΑἰίοισΊι (19 ργονετὸ Ἱπάεεά γνας οἸαπίεά οἵ- 
οἱἀ, γεί πενετίιπε]εςς 1 νν!] τερεαί ἵίέ: “ Πἱο]εδ αγο οῇ αἰ] ἐίπσς ὃν ηιοιι 
έᾖε πιοδέ ἐδίεεπιεᾷ, απ οἱ αἰῖ εέησα απιοης Ίιεη ἐ]ιον Ίιαῦε (λε στγεαἰεσέ ἵπ[ίι- 
εποε. Ἱη ρυγευ]ί οἱ ν]εΏ απ Τ οοιπε, Ιεαάίης Ετῃεν {δη-(Πουκαπά 
δρεαῖς-- {ου α ΠΙαη ποῦ]γ-Ῥογη 15 ποίΠίηρ, 1Γ ροοΓ! 

ΟΠοπῦ5. Απά 1οἱ Ἠεγε Ειόέοσ]ες ἵε-αάναποίπσ {ο γεσοηοί]ειηθηί:---- 
Ι1γ Ὀμδίποςς, Ο εὴοσάρία, ἰΠείν πποί]ετ, Τὲ ἶς, διοἨ νογάς {ο υἱ{6εΓ, 45 
]ποδε-γ/εγεῦγ (ποια ελα]ί αρρεαξε {γ ομἱ]άτεη. 

Έπεοοιες. [ Επιετίπς Παισλ(ψ.] Μοιῖνεν, 1 αι Ίεγε Ῥγεςεηί---[ου 
αταπίϊηρ ἴπεε (ης {ανου Ίανε 1 οοππε: ναί ἰς 1 τεφιϊκίίς {ου πι {ο 
ἀοὲ Τιεί 5οπιε οῦς ορεΏ {ῃ6 «ο//[εγεηςθ. 

Έου αἴτει ταηρίης του (πε ν/α]ὶς {πε οἨατίοίς οῇ {1ο {οτοες, Ι Ώανα 
γοδίγαϊπε-(γοπι-ουκεί ἴμε οἵίγ, ἴἶπαί Τ πιαγ Ώεαν βοιη {μες (ἶχς παέυα] 
(εγπας-ο[-αγο]ιτα(ίοη, οἳ Πίο, Πανίης ρεγευα ες της, (οι χαςί αἀπτῖί- 
ἰεά (ἰχίς-πιαἩ {ο οοἵηε Πἆεγ-δαΠοΓίοι-ο[-ᾱ-ἵγασς νλλία (να γαπηρασί», 

446. διαλλάξασαν ὁμογενεῖς Φίλους, Ἰιαυ- 
πρ γεοοποἰζεά ἐ]ιο Γγἰεπα{ ὑγοί]ιος, 

451. Βτάο]ς οὐ τεὰ κεθήκων, απιά η 

459. ὮΟΙΒΟΠ 588, τάσσων ἐπέσχον ἵδ 
[γα ΦΠΙΘ 39 τάσσων ἐπαυέμην, ππὰ {ποῖθ 
δίοῦσρης, χκ. Ρ. 109, ἐπίσχες ὀργιζόμεενος. 

χε οπά ος {]με Ἰϊπς, ἄγω. Β6ΥΘΓΛΙ ΜΒ. 460. βεαξεία, ἵν ΡΥΟΡΕΙΙΥ 11ε αοἲ ος 
ανα ἄγω, υαῖ 1 Ῥε]ίενε ποπ µεθήκων. | ἀεοίάῖπς οἨ α οοηίθεῖ, βραθεῖον Ὀοῖης 

454. Ἐου χωρεῖ 8οι1ε νν]] ναἴθς ὄκει, | 16 Ρεἱζε, αιιὰ βραξεὺς ἴε ππηρίγο, 
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1Ο. ᾿Επίσχες' ὀύτοι τὸ ταχὺ την δίκην ἔχει ἵ--|ν-Ι-ν «Ίν -ΙΕ-|ν- 

βραδεῖς δὲ μῦθοι πλεῖστον ἀνύτουσιν σοφόν. [ν-ίν-Ι--Ιννν]- -ἰνν 

|--]νἰν-ν-ἰ--Ιν- 
«65 |- -]ν-ἷ--ἷν -ἴν-ἰνν 

/ ϊ 
Σχάσον δὲ δεινὸν ὄμμα, καὶ Φυμοῦ σνοώς 

Δ / 5 » / 

ὂυ γὰρ τὸ λαιμοτµήτον ἔισορας κάρα 

Τοργοῦς, ἀδελφὸν δ- ἐισορᾶς ἤκοντα σὀν. |- -]ν -]- -ι» -]- -|» ν 

Σύ τ᾽ ἀὓ προσωπον πὸς κασίγνητον στρέφε, 5 . |ν -]- -]ν -]- -]ν ν 

Πολύνεικες' ἐις γὰρ τἀντὸν ὄμμασι βλέπων, |ν--|- -ἰ- -ἵν-ν-ἰν- 

λέξεις τ ἄμεινον, τοῦδέ τ΄ ἐνδέξει λόφους. |- -ν -]- -|» -]- -]» ἐν 

Παραμέσαι δὲ σφῶν τι βούλομαι σοφόν. 410 |- -]ν -ᾖν -]ν -ν -]» ω 

Ὅταν Φίλος τις ἀνδρὶ Ὀυμωθεὶς φίλω, [ν ῳ [ν -ν -ἰ» -]- -|ν - 

ἔις Ἐν ἕυνελθὼν, ὄμματ' ὄμμασιν διδ, |- -ιν -]ι- -]ν -ᾖν -]ν : 

ἐφ᾽ δΐσιν ἥκει, ταῦτα χε µόνον σκοπεῖν, νι. -|--ἰν-ν-ί-- 

κανῶν δὲ τῶν πρὶν μηδενὸς µνείαν ἔχειν. [» -]ν -[- -]ν -]- -[ν 5 

Λόγος μὲν ὀδν σὸς προσθε, ΤΙολύνειμες τέκνον 419 [ν -ν -]- -]» ν ν]- -]» ν 

σὺ γὰρ στράτευμα Δαναϊδῶν ἥκεις ἄγων, [υ-[ν-Ιννν]ν -||--ἰν- 

ἄδικα πεπονθὼς, ὡς σὺ φήῆς' κριτῆς δέ τις [» ω ν]ν -]- -]» -[ιν -|ν ν 

9εῶν γένοιτο καὶ νά, κακῶν. δδὰ μ [ιν -]- κκ. -- 

ΤΠΕ ΟΠΡΕΝ, ΑΝΡ ΕΝάΙΗΡΗ ΔΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΙΟΚ. Επίσχες" το τάχυ οὗτοι έχει την δίκην’ δε βράδεις μύθοι ἀγυτούσι πλείστον σόφον. Δε 
σχάσον δείγον όρων και πγόας Φύμου" γαρ ουκ είσορας πο κάρα Γόργους λαιοτμήτονν δε είσορας 
σον αδέλφον ἵ ἡπόγτα. Τε συ ου Πολυνείκες, στρέφε προσώπον πεος κασιγνήτον" ο βλέπων εις 

το αύτον όμμασιν τε ῶμείνον λέξεις) τε ενδέξει λόγους τούδε. Δε βούλομιαι παραύεσαι σφων 
τι σόφογ. "Όταν τις φίλος Ψυμώθεις άνδρι Φίλω, ζυνέλθων εις ἓν, δίδω ό όμματα όμκασινν µό- 
νον χρη σκόπει ταύτα έπι δΐσι Ἠκέω, δε έχευ μνείαν μήδενος των πειν κάκωγ. Σος λόγος (εν ουν 
πεόσθε, Πολυνείκες, Τέχνον; "γαρ συ ἥκεις άγων στρατεύµια Δανάΐδων, πεπόνθως άδικα, ὡς συ 
φης' δε τις Φέων γεγοίτο κρίτης Και διαλλάκτης κάκῶὼν. 

ΤΒΑΝΕΞΙΑΤΙΟΝ. 

00Α5ΤΑ. Ῥε-ρα[ιεηί: ργεοιρ]ίαίε-]αδίε Ίμας πο ]Η5ίΐςε---ΨΊεγεας. 
ἀε]ιρεγαίε οοιηβε]ς ε[εοί πιοδί (Πίπας ἵπ-π]νάοπῃ, 8ο Τεργεςθ ναί 
διεγΏ εγε, αμά {ἶποςε Ὀ]αρί5 οἱ ταρε: {ου (οι ατὶ ποί ραζΐηρ οἨ ἴε 
ηεσαά οἱ {Πε (ο16οῦ ευί-ο[-αί-ίπε-πεοῖ, Ὀνί ατί Ώε[ο]άϊίης {ΠΥ Ώτο- 
[πες νΏο ἶ5 οοπιε-Ιη-ρεαςθ. [Το Ροί[ψπίοε».] Απά ἆο έἶποιι αραἴη, Ῥο]γ- 
Ἠήσες, {άΓη {1γ {ασε {οφαγά» ΙΙΥ Ὀγοίπεγ, {ου ἸοοΚ]ηο αἱ {πε 8δπηε {1πις 
Ψ(Ὦ Επίπε εγες, {ηε Ρείίετ ψ]]έ εἶνοι δρεα], απἆ τεσεῖνε Ὠὶ5 γογὰς. 

Νου Τ νε {ο οἶγε Ὀοίῃ ο{γοι α Ῥγαζοηί ννογά οἱ αἀγίοε: “λε 
α1Ίεπᾶ ἴδ επταρεᾶ τί] α ιαπ Πῖ [επᾶ, λαοΐπρ πια ]έπι ασε ἐο ασε, 
]ιε δ]ιοιίᾷ Άπ 5 εγες οπ Ιδ ἐγεδ :----ἐῖ αἶοπε ἴέ θε]ιοῦες Ιηη ἐο εοπδἰάετ, 
ἔλε επώ» 7ου ιυλλοί | ἐν εοπιέ, απ {ο Ἰοίᾷ ἴπ τεπιεπιθγαπεε ποιλῖπς ος 
ΤΟΥΠΙΕΥ σγἱεύαποεδ.”. 

η) λεγε[οτα (Ἠεη, {1γ ννογάς Βγςί, Ρο]γηίσεδ, ΠΙΥ 5ου: {ου ίποι [ας 
αἀναποεά ΙεαάΙησ-οη αΏ αΓΙΗΥ οἱ Λτοϊνε», Πανίηρ-ειΠεγεά Ἰη]μσίῖσς, 
9 ἴΏοι δαγεεί: απά [Γαἱδίπρ Ἰιεγ Ἠαπάς απἀ Ί:γες ἰο ΠΗεανεπ.] Πιαγ 
εοπιε οΠε οΓ{ηε (οἆ»δ Όεσοπιε Ἰαάσε απά γεοοηοεί]εΓ οἱ γοι αἰγῖ{ε ! 

469. Α]άῑν ας ὀυτὶ, Όαέ {ἶνθ Εεπειᾶ- νηϊ() {να Γοργοῦς,. 380πιθ ΜΒΡ. οπ)]έ δ᾽. 
Π(ψ ος ΜΑ». ὀύτοι. Ἠεβροςί]ηα ἐ ἐπίσχες, 
566 ιο ποίθ ΟΠ παεάσχες, Πέοιθα, 890, 

465. Γ{ιε ΟΟΙΗΠΙΟΏ γοβάΊπᾳ ] 15 ἀνύουσιν, 
γεί ῬοιβδοἨ Τοιβηῖ ἀνύτουσιν Ποιο οί 
τἶνα Αῑῑο {ΟΥΗ, αΏᾶ {Γον γεᾶδοηΒ ννηῖο]ι 
16 ας οκρἰαϊηθ, Ἡο εἀτεά ἀνύτουσιν 
νη {ο αδρ]γαίο Ὀγεαί(λίηρ. 

466. Γοργόνος ἶδ ἨΊΟΓ6 βεπε[αΙ]γ πιεί 
-- 

468. ἔις τἀυτὸν βλέπων, Ἰοο]είπρ' οἩ έε 
δαπιο οὐ) εοί, οἵ ταἴ]ες, 11 ἴλε δε"δεῃετς, 
ἰοοεἶπρ' αἱ οπε αποί]ιετ. 

410. παραθέσαι σφῶν τι σοφὸν, ΠΞΕΓΑΙΙΥ, 
{ο εοιτδεἰ γ/οιι ὑοέ]ι Φοπιεί Πρ" Ργιάρηί, 

475. ἴιησ εἀἰιεὰ ἐφ᾽ ὅῖς συνήκειν απ 
Ῥνππςίς ρἱασεὰἆ σκοπεῖν Ώείογε μόνον. 

474. ΕΟΓ μηδεγὸς Α]άιΙ5 1185 μηδαριῶς. 
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ΠΟ. ᾽Απλοῦς ὁ μῦθος τῆς ἀληθείας ἔφυ, | -ἰ--ἶ- -Ιν-|--ἰν - 

κὀυ ποικίλων δεῖ τᾶνδι, ἑρμηνευμάτων" 450 |- -τν -|- -|» -]ι- -τν - 

ἔχει γὰρ ἀυντὰ καιρὸν ὁ ὃ ἄδικος λόγος, ' . -ιν -ᾖ» -]ν ν υ[ν -ᾖω ν 

νοσῶν ἓν ἄντω, Φαρμάκων δεῖται σοφῶν. |ν -]» -]- -ν -[- -]ν .. 

᾿Ἐγὼ δὲ πατρὸς δωμάτων πρὀυσκεψάμη», |» -ιν -]- -[» -]- -]» α 

πὂυμόν τε καὶ τοῦὸ, ἐκφυγεῖν χρηζων ἀρᾶς, |- - [ν -]- 5 [ν -]- -ιν ο 

ἃς Οιδίπους ἐφθέγξωτ᾽ ἐις ημῶᾶς ποτε, 450 |-- -]ν -[- -]ν -]]- -]» ν 

ἔἔηλθον ἔξω τησὃ ἑκὼν ἀυτὸς χθονὸς, |- -]ν -]ι- -]ν -]- -]ν . 

δοὺς τῷ» ἀνάσσειν πατρίδος ἐνιαυτοῦ κύκλο», |- -ᾖ--]- υν]ννν]- [εν 

ὥστ᾽ ἀντὸς ὤρχειν ἄθθις, ὤνὰ µέρος λαθὼν, |- -]ν -]ι- -Ίνν νν -]ν ὦ 

καὶ μὴ δι ἔχθραως τῶδε καὶ φόνου μολὼν, |--ἰν-ἰ- -ἰν -ἴν -ἰν- 

κακόν τι ὁρᾶσαι, καὶ παθεῖν ἃ γίγνεται. 490 ἰν -]» -]- -ιν -ᾖι» -]ν » 

Ὅ ὃ ἀινέσας ταῦθ, ὁρκίους τε δοὺς φεοὺς, |» -ἰν -]- -ν ν-]»- 

ἕδρασεν ὀνδὲν ὧν ὑπέσχετ᾽, ἀλλ ἔχει | -(ν-ν -Ιν -ίν -ἰ-- 

τυρωνν/δ) ἀντὸς, καὶ δόµων ἐμὸν µέρος. |» -Ί--|- -]» -ᾖν ιν» 

Καὶ νῦν ἔτοιμός ἔιμι τᾶμαυτοῦ λαθὼν, |--ἰν -ἰν -ἰ- -|--Ιν- 

στρωτὸν μὲν ἔξω τῆσδ ἄποστεῖλαι χθονὸς, 4905 |- -ἷν -|- -ἰν-||- «ιν 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝάΙΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΠΟΛ. Ὁ μύθος της αληθείας έφυ ἅπλους, και τα ἔγδικα ου δει ποίκιλων ἑεμωπνεύμιατων' γαρ 
αύτα έχει καίρον δε ὁ άδικος λόγος, νόσων εν ἀύτω, δείται σόφων Φάρμακων. Δε έγω προ-εσ- 
κέψαµην δώµατων πάτρος, τε Το έµον Και τούδε, χρήζων έκφυγειν ἄρας ἃς Οίδιπους πότε εφ- 
θέγξατο εις ἥμας, ἔκων αύτος εζήλθον έξω τήσδε χθόνος, δους τώδε ανάσσειν πάτειδος κύκλον 
εαύτου, ὥστε αύτος αύθις άρχειν, λάοων άνα (µέρος, Και μὴ µόλων δία έχθρας και Φόγου τώδε, 
δεάσαι τι κάκον, και πάθειν ἆ γίγνεται. Ὁ; δε, αίγεσας ταύτα, τε δους Φέους ὄρκιους, εδράσε οὗ- 

δεν ὧν ὑπέσχετο, ἄλλα έχει τυράνιδα αύτος» και ἔμιον µέρος δόµιων. Και γυν είµει ἑτοίμος, λά- 
67 τα Εμαύτου, αποστείλαι στέάτον µεν έζω τήσδε χθόνος» 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Ῥοιννιοξς. Τ]ιε ρεεοῖ οἱ (γυί] ἶς 5Ἱιηρ]ε, απά Ἰηδίίσε πεεᾶς πο 
απιρίσαοιις Ἰηίεγργείαίίοης---{οῦ ΙΠδε]{ Παν επεΓΡΥ: Ριΐῖ α [αΐδε αγσι- 
1ηεΏί, ΙΩΦοΠ 1η Ιδε]ί, τεαιίγες 5ορ]ςίϊοαίεά ναγη]ςμ!πρ, 

Νουν 1 {οτειποισΏί οἱ ΠΙΥ {α(μοι)5 Ποµςες αιιά, {ος ΠΙΥ ΟΨΏ αάναῃ- 
ίαρε α5 νε] α5 ἰΠὶ5 πα”5, υγδη]ησ {ο ε5σαρε {πε ου/5ες ψ]σ]ι Οά]- 
Ρὺς {ΟΓΠΊΕΤΙΥ ἀεπουποεά ασαἰηδί ας, 1 νη]{ησ]γ οἱ παγσε]{ ἀερατίεά 
{τοπι {λα τοα]π], ρἰνίης {ο ΠΠ {ο τι]ε ουες 5 ηαία]-ἰαπά {ου {πε 
6ρᾶςε οἱ α γεαΓ---οπ-εοπά]ίοη-ίλαί Τ πηγδε]{ ε[οι]ά πε γεῖση, τε- 
οεἰνιηρ-ίΏε-εοερίτα ἵη {Γη, απὰ ποί Ὀγ οοπηίπς {0 επΏλ{γ απἀ Ρ]ουά- 
φἷιοά υν( (6 πιαη, {ο ρεγρείταίο 5οπιθ εγ]]-ἀεεᾶ, απά 5αῇευ ναί 15 
ΏΟΝ ἰακίησ Ρρ]αςε. Ἠε, ΠοΨΕΥΕΣ, αίτιο Πανίηςσ σοηδεη{εά {οί]εσε ίειπις, 
ἁπά α[ίεν Ῥἰπάϊπο {πε (ος αξ-ννΙἴηεςςες-οί-Πὶς-οαίἩ, Ίαν Ρεγίογπηεά 
ποἰημίηςσ οϐ ναί ηε Ργοπιϊδεά, Ὀπέ γείαῖης ἴἶπε γεσα]-ροννετ Πἱπδε]{, 
απ ΓΩΥ εὔπαγε οἩ {πε ρα]ασε. Απά γεί [ απη γεαάγ, οη γεσθἰγΊησ ΠΙΥ 
τισΏί{(υ]-ἱηπορίίαπος, {ο επ. {λε ΑΓΠΩΥ αν/αγ Ιπάεεά ἔγοια {πε απ, 

419. ῬοΙδομ Ἠεγε φποίθ8 α ᾖασπιοπε| 189. Ὑαἱεκεπας: οοπ]εοίαγεά ἔγωγεν 
{οι Ογιή]]α9 4ος Βάποτᾶ Τηπίίάϊα, αρ | α νεαάῖης νίο]ι Ἐγιποὶς αἀορίεά. 8ε- 
ὃυν ἀληθὲς ἐιπεῖν, ὦ ̓ Ερμεία, ὡς ἁπλοῦς ἔφυ | νοιγα] οφ 1ίοις (απ1οπς νι]οἰι 15 ναί οί 
«ῆς ἀληθείας ὁ μῶθο».. ΑΙά18) Ἰανθ δωµάτων Ώείοἵθ πατεός. 
«480. Αἰάάδ ΡΥ α ἰγρορταρ]ὶσα] 6ΥΤΟΣ, 488. ῬοτεοἨ {ο]]ς τ15 {ο πιοτς πδπα] 
]σἡ, ονγεναν, Ία5 Ῥθεη οορίαᾷ 1πίο | οομκίγιοΓίοη ννοπ]ά Όο λαξώτα, ἴλουβ]ι 
δοπιθ οἶμαι οἀ[ίοης, Ίμαβ- δεῖτ᾽ ἄγδιχ), | ἴἶνε ςγηίακ Ώοίογο τ15 ν/α5 οξῖεῃ αἀορίεά. 
ΑΙπουρ]ι τὰ ἔνδιια Πιετα]]γ οΙσηϊβος έδε 4090. Μοςι Μ95. απά Ἀ]άιι5 ηανο γύνε- 
Μἴηρς )ιδέ, Υεῖ ἵη Ἐπρ]ϊδι, Τ Πηκ, )119- [ ται, Ὀι γίγγεται 18 Ικενγῖνε {οιπά, 
1ἱ0ε 15 πλοχε αρρ]ἰσαΡ]ε {ο Τις 88Η56. 491, Έοι ταῦθ 8εγετα] ΜΡ5. Ιαγο τάδ. 
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ὀμκεῖν δὲ τὸν ἐμὸν ὀΐκον ἀνὰ µέρος λαθὼν, |- [κ ήν-|νν-]ν -ν 5 
. 42 Δ 5) ανό, 5 / ϕ, ην 

καί τῶὸ ἀφεῖναι τὸν ἴσον ὧδθις ἀθ χεόνον, |- -ιν πι-ν -]ν την -]» ν 
ΔΝ { .” / / , 

καὶ μήτε πορθεῖν πατρίδα, μήτε προσφέρειν |--ν -ἵ-νν|» -»-|-- 

πύργοισι πηκτῶν κλιμάκων προσαμθάσεις. |-- |» -]--ἰν -[ν -ιν κ. 

Αν μὸ κυρήσας τῆς δίκης, πειράσομαι 500 |» -]» -[- -]ν -|--]νν 

δρῶν μάρτυρας δὲ τῶνδε δαίμονας καλῶ, [- -]ν τιν -]ν -[» -]ν ό 
ε / /{ λ / / »/ 

ὡς πάντα πθάσσων ἕὺν δίκη, δίκης ατερ |- -|» -]- -[» ιν -ᾗν ώ 

ὥποστεροῦμαι πατρίδος ἀνοσιώτατα. | -ν -]-νν]ννν]ν -]νν 

Ταῦτ᾽ ἀύθ᾽ ἕκαστα, μῆτερ, ὀυχὶ περιπλοκὰς |--[ν-Ιν-ί- -ἴνν ν]ν - 

λόγων ἄθροίσας, ἔἴπον, ἀλλὰ καὶ σοφοῖς, 906 [ν -ᾖν -ᾖ- -]ω -ν -|ν- 
λ . / 5/ - ε 3 ΔΝ ω - 

καὶ τοίσι ᾠαύλοις ἔνδιχ, ὣς ἔμοί δοκεῖ. [- -ιν -]-- -]» -ν -]» Μ 

Χο. ᾿Εμοὶ μὲν, ἔν καὶ μὴ καθ Ἑλλήνων χθόνα | -]» -]- -ᾖ» -ᾖ- -[» µ 

τεθράμμεθ, ἀλλ᾽ ὀῦν ἕυνετά μοι δοκεῖς λέγειν. |- -]ν -]- ν ν]ν σι» -ᾖ» ν. 

ΕΤ. Ἔι πᾶσι ταυτὸ καλὸν ἔφυ, σοφόν ο) ἅμα, |-- -]ν -]» ώ -]ν -ἰν-]ν 4 

ὃυκ ἦν ἂν ἀμφίλεκτος ἀνθρώποις ἔρις. 510 |- -]» τν -]ν -]- -[» κ 

Νὸν ὃδ δύθ) ὅμοιον ὀνδὲν, ὀύτ᾽ ἴσον βροτοῦς, |- -]» -ν-|- -ἰν -|ν- 

πλὴν ὀνόμωσιν' τὸ ὃ᾽ ἔργον ὂυκ ἔστιν τόδε. |-ν υ]ν-]ν -ν-[--ίν» 

ΤΗΕ ΟΕΡΕΗΕΒ, ΑΝΡ ἘΝΟΕΙΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

δε οίκει) τον ἔριον οίκον λάξων άνα μέρος, και αύθις αφείναι αυ τώδε τον ίσον χεόνου, και μάσε 
σόρθευν πάτειδα μήτε πρόσφερε πυργοίσι προσάµέβασεις κλήµακων πήπτον. Ἂν μη πυρήσας 

της δίκης, πειράσοµαι δραν δε κάλω δαίμονας μάρτυρας τώνδεν ἆ ὡς πεάσσων πάντα ἕυν δίκη, 
άτερ δίκης αποστερούμκαι πάτειδος ανοσιώτατα. Αύτα ταύτα ἑκάστα, μήτερι Είπου, εύχι, ᾱ- 
θροίσας περίπλοκας λόγων» ἄλλα, ὡς δόκει έ εμοςν ένδικα και σόφοις χαι τοίσι Φαύλοις. Χο. Έ- 

µεοι (εεν, ει καὶ (κἨ τεθράµμεθα κάτα χθόνα Ἑλλήνων, άλλα ουν δόκεις μοι λέγει ξύγετα. ΕΤ. 

Ει τούτο έφυ πάλον πάσι τε ἅμα σόφον, ουκ. αν ην αμφιλέκτος έρις αγθρώποις. Δε νυν οὖτε 

οὔδεν βρότοις ὁμιοίον, ούτε ίσον, πληΥ οὐόµκασι’ δε το ἔργον ουκ ἔστι τόδε. 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

απά (ο τερυ]αίε π1Υ Ἠουςε, Ἱανίης γεσεϊνεά Ιέ ἵπ (αγῃ---απᾶ ἔπεῃ {ο 
αἶνε 1ΐ αρ αραῖιι {ο {Πἱς παη {ΟΥ 4η εα|«ραςε ο έἴππε---απά πείί]εν 
1ο Ιαγ-νγασίε ΙΤ οοΠίΤΥ, ηοῦ αΡΡΙΥ {ο Ιί5 {ον/εγς {με Πιεαης-ο[-αδ- 
εεηί ΟΥ Ιαάάεις ΗτπΏΙγ-μχεά. ΠΙΟ, επΠου]ά 1 ποί οδίαϊπ ]αείίςσε, 
ν]] 1 επάεανοιγ {ο εβεοί: απά 1 οα]ἱ (Πε (οάς α5 ψίποςςες ος (Πίς, 
ναί αοίῖησ Ἱπ αἲ] τεερεοίς νηΙίΏ εαΙγ, 1 απι γ(λουί εα αγ ἄν 
οἱ ΠΙΥ οοιηίσγ ΊΠ {πε πλοδέ αημα]]ονεά ΠΠάΠΠεΥ, 

Τῃεςε 5ενεγα]-(ταίΏς, Πιοίμετ, Ίανε [ πανγταίες, κ νωη σοκ θες 
μητίσαο]ες ος αγσαπιεηί, Ῥηΐ, ας 1{ 66εΠῃ5 {ο πιε, ἰμήηρς τεβεοπαῦ]ε 35 
νε] 1ο {πε νῖδε α5 {ο ἴΠε Ισηογαη/, 

0ποπυ5. Το της, Ἰπάεεᾶ, ποια] Ίνα Ίνεγε πο ὈτοισΏί αρ «θέσεδμ 
ἵπρ {ο {Ώε ΠΠΔΠΠΕΓ-ο/-ίπε- οοπΠΙΤΥ ος {πε «.γεεΚς, γεί πεγεγί]ε]οςς [6 
πηο {ποια αΡΡρεατεςί {ο 5ρεαΚ ψΙ{Ἡ οοηβίδίεΠογ. 

Έτεοοις. Ι{ {πε 5αΏε-(Πϊησ νεγε Ρ]αιιδῖθ]ε {ο αἰ, απἆ αἱ {χε δατηε - 
ἴπιε Ῥτορεγ, ίπεγε ννου]ἀ ποί ρε εφιἰνοσαἰ οοπίεη!Ίοη απποης Τηεῃ, 
Ῥαΐ ἵη-[αοί ποίΠῖησ απποησ πηοτία]ς ἶ6 οἴππί]αγ, ποίΠῖΏρ Ποπποἱοσοις, | 

εχεερίῖησ ηαΠηΕς: {ΟΥ {με πιοάε ο[-αεί]ησ ἶ6 ποί 5ο. 

496. ὀικεῦ, 56θ ν. ὤ28, ΠΊΟΤΕ ΡΤΟΡΕΡΙΥ | μύτετι, απά ἃ {ευγ ϱἶνα πέρθειν {ου πορθεῖν. 
͵ση]ῇος {ο ἐπ]ιαὐῖέ, ναι έο τεριίαίε, Ῥιτ | δ00. ἂρ μὺ κυρήσας τῆς δίκης, Η{εγα]!γ, 
Ώιε Ιαέ{εγ πιεοπίης 1έ Πκουνῖίςο «ΟΠΝ6ΥΑ, | το]ιῖο]ι ἐ]ιίπρ, ποί Ιιαυῖπρ οὐέαϊπεα )δέΐσο. 
88 πετο, απά αραῖη ἵη Υ6ΙΓβε 611. 508. Α]άῑς Ίνας δοκεῖ, ἴἶιε (]γά Ρ6Γ8οΏ 
497. Α]άας οπι({οᾷ ἀὖ. 1 Ὀε]ίενεσοῃ- | {ος {1ο 5εζοπἀ, Ραά1γ. 
εοίιτο Εαγηϊρ]ιεά {ῖ ννοτά {ο 5ρρΙγ| δ19. ΑΙ εάΙῖοης απά Μ55. Ἰανε ὀνο- 
[πο ἀεβοίεπου οί α 9γ]]αῦ]ε Ίπ {ια πε. { µάσαι, Ῥαΐέ Ῥοϊδοπ {ουρ]έ {1ο ευ ρείαη- 

498. ἸΜαΠΥ ἵΒ5. Ἰαγο μήτ᾽ ἔτι, ΟΣ | (Ἴνε ὄνομα Ώείίες,ἵη εοπη{{αδί γγ](]ι ἔργον. 

ντ ων 

κ. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 010. 4] 

Ενὼ γὰρ ὀνδὲν, μῆτερ, ἀποκρύψας ἐρῶ' |ν-ἰν-- -ννν]--ίν- 

ἄστρων ἂν Ἔἔλθοιμ΄ ἄιθέρος πρὸς ἀντολὰς, |--ἰ--Ι- -ἰν -ν-ιν - 

καὶ γῆς ἔνερθε (δυνατὸς ὢν δρᾶσαι τάδε) 515 |--|ν-ἵνν ν]ν -Ἱ- -Ίνν 

τὴν φεῶν µεγίστην ὡστ᾽ ἔχειν τυραννίδα. [--]ν-{--ἰν-ν-Ινν 

Τοῦτ ὀῦν τὸ χρηστὸν, μητερ, ὀυχὶ βούλομαι |- -ιν -]- -[» -]- -]ν ω 

ἄλλῳ παρεῖναι μᾶλλον, η σώζειν ἐμοί. |- -ἰν -]- -τν -]- -]» ή 

᾽Ανανδρία γὰρ, τὸ πλέον ὕστις ἀπολέσας, ἱυ-ιν-|-νν]- κ νν]ν- 

τὀύλασσον ἔλαθε. Πρὸς δὲ ποῖσδ ἀισχύνομαι, 9) |- -ἷν -σν ιν -ᾖ- -ιν ν 

ἐλθόντα σὺν ὅπλοις τόνδε, καὶ πορθοῦντα γην, |- -ἰν ν υι- -ᾖν -]- -]» - 

τυχεῖν ἃ χρήζει’ παῖς γὰρ ἂν Θήθαις τόδε [ιν -]- -]ν -ἷ- -ἰνν 

γένοιτ᾽ ὄνειδος, ἐ, Μήυκηναίου δορὸς |» τω -]ν -]ν -]- -ν » 

φόθῳ παφρείην σκΏπτρα τἀμὰ τῷὸ ἔχειν. ἱν-Ίν-/- -ἰν -ἵν-ἷν - 

Χρην ὃ ἀοντὸν ὄνχ ὅπλοισι τὰς διαλλογὰς, 220 |- -]ν τν -ιν ην -]ν - 

μῆτερ, ποιεῖσθωι' πῶν γὰρ ἐξαίρει λόγος, |--ν-ί- -Ίν-]|--]νν 

ὃ καὶ σίδηρος πολεμίων δράσειεν ἄν. ἱν-ν-Ἱ- νν]ν-|--]νν 

Αλλ᾽ ἐν μὲν ἄλλως τήνδε γῆν ὀικεῖν Φέλει, |--[ν---ἰμ-]--]-- 

ἔξεστ᾽' ἐκείνου ὃ ὀυχ. ἑκὼν µεθήσομαι. |--]ν-ἰ- -ἰν-Ιν-ινν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 
Ταρ, µήτερ, ἔγω ἔρω αποπρύψας οὐδεν' ελθοίµι αν πθος άντολας άστρων αΐθερος, Ἆαι εγέρθε γης; 
(ων δύνωτος δράσαι τάδε), ὥστε έχειν τυράνιιδα, μκεγίστην Φέων. Το τούτο χρήστον ουν ούχι 
βούλομαι, µήτερ, Ππαρείναι άλλων μάλλον η σώζειν έµοι. Ταρ ανάγδειαν ὅστις ἀπόλεσας το 
Πλέον, ἔλωθε Το ελάσσον. Δε προς τοίσδε αισχύνομεαι, τόγδε τύχειν ἆ χεήζει, ελθόντα συν ὅπ- 
λδίς, Ναι πορθούντα γην’ γαρ τόδε αν γεγοίτο ονείδος ταις Θήδαις, ει Φόξω Μυκηναίου δόρος παρείην 
πα ἔμα σκήπτρα τώδε έχει. Δε, µήτερ, ούχι ὁπλοίσι χέην αὐτοῦ ποιείσθαι τας διάλλαγας" 
Φαρ λόγος εξαίρει παν, ὁ και σιδρος πολέμιων αν δῥασείε, Αλλα εν ει Ψέλει οίκειν τήνδε γην 
άλλως, εζέστι' δε εκείνου ου µεθήσοµεαι ἔχων. 

ΤΕΑΝΒΕΑΤΙΟΝ. 
Νου, πιοίὮοτ, ν]] 1 δρεαῖς γεδεννίης ποἰ]]ησ..---] νιου]ά σο {ο {νε 

τὶσίης ος {λε θίαγ5 ο{ πε ἠγιοιπεηί, απά Ῥεπεαίῃ τῃπε ἘαγίἩ, (Ίνεγε 1 
αΌ]ε {ο ἆο «ο), ἐἶαί ἶ Ππιὶσηί Ῥοβ8ε5 ΚΙπΡΙΥ-Ροψετ, (πε στεαίεςί οί 
(οἀάερεε». 

ο ΤΗΙ8 γειγ ργίσε (ευ 1 απ. Ὀγ-πο-πεαης ν]]]πρ, Ο πποίἨετ, {ο σοΠ- 
οεᾶε {ο αποίπες, ταίμεγ (Παπ {ο Κεερ {ου Πηγςε]ῇ. 

Ῥεείάες, Ιέ 19 οοννατάϊος, π/εη-οπς, Ἠανίης Ἰορί ο στεαίεΓ-διατε, - 
ΠαίΏ αοοερίεὰ {Πε Ίεςς. 

Ὑεα, ογεΓγ-απά-αῦογε {πεβε-(Πίησ», Ι επου]4-ῦ6-ακαπχεά, ἵνοτε (π]ς- 
πΊαὮ {ο οὈίαϊπ γγαίἰ Τε ἀεδῖτο», Πανίης-οοππο ΨΙὮ αγπῃς, απἀ Ιαγίης- 
ἀεδο]αίε Ἰὶς οουΠίτγ: [ος Τί νοι]ἀ Όε α γεργοαςῃ {ο Τηεῦςς, ΙΕ εωγοιισΊι 
ἀνεαὰ οἱ (ο Αγοόϊιο 6ρεαν 1 «Ποιά τεδῖση ΠΙΥ δοερίτε {ος Ἠϊπα {ο 
Ἠοιά, 

90, ΠΠΟΙΊΕΓ, ποί Ὁγ αγης οασΏί Ὦα (ο εουτί τεσοποΙ]αίῖοπς βἴηπσε 
8Ρεεοῖ ασεσοιηρἰἰε]ες αἰἰ (Παί έἶιε ν/ογά οῇ (ια εΕΠΙΥ οαΏ αοοοηρΙδη., 

Ἡ/Πεγείογε Πον’, 1{ Τε Ί]Κος {ο ΙπΠαδ]ίέ ἐπῖ5 απ Ἱπ-αηγ-οίΠε- αγ, 
1ἱ 19 οταπίεὰ Ἠίπι: Ῥιί ία οεΏίε[-ροϊπί 1 γη] ποι γτε]ά να ην γ-ο]. 

614, Τη ονετγ οὐ 1ί]οη (1αε γοαάῖης ἵ8 096. ΤΟΥ ἐξαίρε Ὑα]εκοπαςγ εου]θς- 
ἡλίου πρὸς ἀγτολὰς (ΟΥ ἀνατολὰς), {ο έ]ιο γὶ- | (ατεὰ ἐξανύει, ἔτοπι ἴἶια {οογνίης Ρραδ- 
δἶπρ ο ἰ]α διπ. ὮἨῬοιδοῦ, ΠΟΥΜΕΝΟΣ, | 84σο οἱ Αρρο]ιοπίας οὗ Ἠλοάες, ΤΠ. 
{ποσσ]ί Ίνα ᾖαά εα/]οἰθη{ ΓΘΦΟΠ Το Ὦθ- | 188. {6 Πολλάκι τοι ῥέα μῶθος, ὅ κεν μόλις 
Ἰ]ονς ὁλίου {ο Ὀς 8ΡΙΙΓΙΟΙ8, ἀιθέρος Ὀείης | ἐξανύσειεν Ἠνορέη, τόδ᾽ ἔεεξε,” παπά λκοννῖσε 
Όλα ομἱρίπα] σοππ]πθ ορ/11χοἳ, {Τοπα ἀγύτουσι η νΝ6Ι56 460, αΏονο, ῬΒυε 

519. ατοίῖις απά α {ουν οἴμοις οὐ μεοὰ | αἲὶ 85. αρτοε 1π ἐξαίρει, 
τὸ πλέον, Ὑεῖ τὸ πλεῖον 1 νεῆενο {0 Ἰανο 509, ἐκεῖνον ΔΠ1 Ποῖ ἐκείνου, 15 ἐἶνε υγοτά 
ὝἛοεμ πποτς σεπετα]]ν αἀορίσά. Γσεπετα!γ οΠετες, απά τοςεϊνος, 



43 ὅδθ0. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

"Αρχειν παρόν μοι, τῶδε δουλεῦσαι σοτέ 520 |- -ιν -]- -]ν -]- -[υ μ 

Πρὸς ταῦτ ἴτω μὲν πῦρ, ἴτω δὲ φάσγανα, |- -ιν ς "ιν -Ίν 1” κ 
ζεύγνυσθε ὃ' ἵπποις, πεδία πίμπλαθ᾽ ἁρμάτω», |--ἰ--Ι- ννιν-ν-ἰ-- 
ὡς ὂυ παρήσω τῷὸ ἔμην τυραννίδα. |- -» -]- -]ν -]» "ιν ιν 

Ἐέπερ γὰρ ἀδικεῖν χρὴ, τυραννίδος πέρι [τμημα ανν 
κάλλιστον ἀδικεῖν' τἄλλα ὃ ἐωσεθεῖν χρεών. Όδο |- -ννν- -]ν τιν -ι-- 
Χο. Ὃν. ἐῦ λέγει» Χρ μὴ ̓ πὶ τοῖς ἔργοις καλοῖς' |- -|- -]- -]ν -]- -]ν 1] 

ὂν γὰρ καλὸν πάδ, ἀλλὼ τῇ δίκη πικρον. ἱυτίν «νοκ εοώ 
1Ο. Ὢ τέκνον, ὀνχ ἅπαντα τῷ γὔρα κακὼ, |- -]ν .. -ιν -|- "ιν - 

Ἐτεόκλεες, πρόσεστιν, ἀλλ᾽ Ἠμπειρία [ον οεςίν λα .. 
ἔχει τι δεῖξαι τῶν νέων σοφώτερον. ὀ40 |» -|» -|- -ιν "ιν "ιν :. 
Τ{ τῆς κακίστης δαιμόνων ἐφίεσαιν |- -]ν -]- "ιν "ιν "ιν ρ 
Φιλοτιμίας, παῖ; Μη σύγ. "Αδικος ἡ Φεός. ον. “ννἡμη(νν 
Πολλοὺς ὃ ἐς ὀίκους καὶ πόλεις ἐνδαίμιονας |- -ιν -]- -[ν -|- "ιν Ν 
ἐισθλθε, κὦξηλθ᾽, ἐπ᾽ ὀλέθρω τῶν χρωμένων' |- -ἰ» -]- μ υ]ν -|- -[ν ε) 
ἐφ᾽ ἡ σὺ µαΐνει. Κεῖνο κάλλιον, τέκνον, ᾿ 040 |» -]» -]- -ν ιν-ιν -- 
ἰσοτητα τιμᾶν, ἢ φίλους ἀεὶ Φφίλοις, |ν ὰς -ᾗ. Ἡ]- τι» η. "ιν 5 

ΤΗΕ ΟΠΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝαΙΜΙΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Πάρον µκοι άρχειν. πότε δουλεύσαι τώδε; Προς ταύτο εν, ίτω πυρι δε ίτω φάσγανα, δε ζευγ- 
νύσθε ἵπποις, πίμπλατε πέδια ἅρματων, ὡς ου παρήσω τώδε έμην τυράννιδα. Γαρ είπερ χρη 
ἄδικειν, άδικειν πέρι τυράννιδος καλλίστογ, δε τα άλλα χρέων εὐσεβεω. ΧΟ. Ου χεη λέγει ευ 
έπι τοις µη Κάλοις ἔργοις' γαρ τόδε ου κάλον, άλλα πίκρον τη δίκη. ΙΟΚ. Ὢ Ετεύκλεες τέκνον, 
ἁπάντα κάκα ου προσέστι τω γήρα, άλλα ἡ εμπείρια έχει δείξαι τι σοφώτερον των νέων, Τε 
παι, Εφίεσαι Φιλοτίμιας, της κακίστης δαίµονωγ; Μη σύγε. Ἡ Φέος άδικος. Δε εισήλθε ες 
σόλλους οίκους και ευδαίµονας πόλεις, και εξήλθε, ἐπι όλεθρω των χεώμενων' έπι ἡ συ µαύει. 
Κάλχίον κείνο, τέχνον, τίµων ισοτήτα, Ἡ αξι φίλους Φίλοις, 

ΤΕΒΑΝΘΙΙΑΣΤΙΟΝ. 

1{ Ρείηᾳ ἵη ΠΙΥ Ροννεγ {ο γι]ε, οἰνα]] 1 εγεν Ῥε α εἶανε {ο Πίπα } ΈῬεσαυςε 
οἵ ίμαί (πεπ οοππε ΠΤθ, ανά 6ΟΠ1θ Ψ/ΟΙ(---γες, ἤαγπεςς {Πε βίεεάς---ΠΙἱ 
πε ρ]αίηβ νν) οαγίοίς----ᾱ5 1 νη]] πηενετ τεδίση {ο ἰΠῖδ Ώιαῃ ΠΩΥ τεσο]- 
ενναγ! Ἐος 1 νε πιυβί Ὀε υη]αδί, ἰη]αδίίσε σοπσεΓη]ησ επηρίτε 15 {Πε 
Ποδί ο]ογίους----π’μ]]δί οἩ. οἴπευ παί{ευ5 Ιέ Ώεοοπῃες 15 {ο ὃε ]15ί. 

Όποποῦς. Τε 15 ποί τἱρ]Ώί {ο ερεαἰκ νιε]] π ἀείεποε οἱ ἀϊποποταδ]ε 
αοΐ», {ου (5 Ἱς ποί ργαίφε-οτίἩγ, Ραΐ σα]ηρ {ο ]αείΐος. 

00Α8ΤΑ. Ο Είόάοσ]εΒ, ΠΙΥ 50Η, ΕΥΕΙΥ ἀϊεαάναηίασε 15 πο οοΏοοπ]]- 
ἴαηΏί 9η ασε, Ιῃᾶβπιάσ]-α5 «χρεγίεησε 15 αΏ]ε {ο εγίποο πποΓε ψςάοπι 
ίπαη γουία. ΊΏΥ, ο]ἀ, οογείεεί ἴοι απιὈ]οη, ἴἶιε πιοδί Ῥαπεί[α] 
οΓ (Πο ἀείίιεςὸ Ώο ποί (που ! | | 

Τπε «οάάες» 15 ἀεσεϊι[υ]. Ύεα εἶιε Ίας επίετεᾶ Ιπίο ΠπιαΏΥ {απ)]]]ες 
απἀ ἨΏαρρΥ σίαΐες, απἀ Ίαν «οπιε-{οτί]-ασαίη {ο ἴε ἀεείτισίίοι οἱ 
ίλοβε Παγρουτίης ἨεΓ: γεῖ οί ν/ῃοπη ἴποι ατί-πιαά[γ-επαππουγεᾶ. Νο- 
Ρ]ει 19 (Πε, ΠΥ ΟΠΗ, {ο ΠΟΠΟΓ ε(α1έγ, γ/π]σ] αἱνγαγς {γιεπάς ια {ιεπάρ, 

500. Α]άπς δουλεύσω. 1535. δουλεῦσαι.ι πίνων χελαιὸν ἁθμιων πρόσθε γὰρ κάτω 
651. ΑιπλιοΓί{γ εΕεΠῃ5 1Π {ανοΓοΓ μὲν, | γῆς ἔῖσιν ἄστρα, γΏ π᾿ ἄνεισ' ἒις ἀιθέρα, 

Ῥαΐέ Α]άῑι5 απά 5ενεταὶ οίμεις Ἠανε ἴτωι πεὶν ἐξ ἐμοῦ σοι 9ῶπ' ἀπαντῆσαι λόγον. 
οι πΌρ. ῬΟοΙδΟΠ Ίεγε «αγ: «έ εήπάεπε| 659. πέπλασθ’, πίκπλασθ᾽ αλά πίπλασθ᾽ 
νέτειπα 1 Βύ]ευ εὔπι ἀέάειε Εαπρί- | ατε αἲἱ {οιιπὰ 1η ἀβετεπέ εζΙ{Ι0Π8. 
4ε5, {πίεσταπα Ἰόουπα (ταπδοίῦαπι, πε] ὅδά, ΟΊσετο ὰε ΟΕ. ΠΠ. 21, α.οίεν, 
]εοίότῖς ἀπίπηανα, νάτιῖν ἸεοΙόπῖριιθ εί | 05 ΤαίΊιθγ {Γαηβ]αίθς, (1π]9 Ρρᾶςδαρ6. 
βταπιπιάτ{οῖς ποπ] {αιρά (απο, οιαν]- 658. Ονἰὰ, Μείαπιοτρ]. νΙ. 298, 838: 
τάΐε ροέι1ςεᾶ ραυ]Ηςρὲν εχ{]αγεπι.ὸ Νοπ όπιπία ϱγάπά{ογ αία», Ομ Γμράπιμς 
Πρὸς ταῦτ᾽ ἴτω μὲν πῦρ, ἴτω δὲ Φάσγωνα, | ]ιάδεί: δέγὶ υέπῖέ έιδι ἂὑ άπιῖς, 

{ πίρπρη; κάταιθε σάρκας, ἐμπλήσθητί µου | 540. δοπιε]έπρ ιοΐδο ἔ]ια {]ιε Φοιβ. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 547, 45 

μ]νν όν -]ν -ἰν-ἴ-- 
Μο... 
ο... 

ὅσο [- εἰ» -[--ἰν-ἰ-Ίν» 

/ / 
πόλεις τε πόλεσι, συμμάχους τε συμµώχοις 

.” / 
Συνδεῖ' τὸ γὰρ ἴσον νόµιμον ἀνθρώποις ἔφυ. 

Τῷ πλέονι ὃ' ἀεὶ πολέμιον καθίσταται 

πὀύλασσον, ἐχθρᾶς τά ημέρας κατάρχεταν. 

Καὶ γὰρ μέτρ᾽ ἀνθρώποισι καὶ μέρη σταθμῶν |- -]ν -]- -]ν -τ” -ιν ω 

ἰσότης ἔταξε, κἀριθμὸν διώρισε. νυν -ν -ἰν -]ν -ν -]εν 

Νυντός τ᾽ ἀφεγγὲς βλέφαρον, ἡλίου τε φῶς |- -ᾗν -{-- ώ ν]ν -ᾖν -ιν Ἅ 

ν-ἰν ΙΕ νν]ν-Ιν-Ικν 
δο5 |- ν»ν-|---]ν-]--ἰν- 

|--[νΙ--Ιν-Ι--]ν- 

39) δ/ δν] / / 
ἴσον βαδίζει τὸν ἐνιαύσιον κύκλο», 

3 / 3 ο) / 5} /{ 
κὀυδέτερον ἀυτοῖν φθόνον ἔχει νικώμενον. 

Ἐτβ ἥλιος μὲν νύξ τε δουλεύει βροτοῖς, 

σὺ ὃ ὂυκ ἀνέξει δωμάτων ἔχων ἴσον, | -[ν-Ι- -ἰν- ιν τιν» 

καὶ τῶὸ ἀπονεμεῖς: Κάτα ποῦ στὶν ἡ δίκη; |- -Ίνννι- -ν-ην -ιν- 

Τό τὴν τυραννίδ ἀδικίαν ἐυδαΐμονα, [ν «|» -ᾖνν νν -ᾗ--νν 

τιμᾶς ὑπέρφευ, καὶ μέγ Ἰγησαι; Τὸ δὲ 500 |--|»-|--ν-- -ινν 

περιολέπεσθαι τίµιον: Κενὸν μὲν ὀῦν. |» -ιν -- -]ν -[ν -[» ο” 

'ΗἩ πολλὰ μοχθεῖν, πόλλ᾽ ἔχων ἐν δώμασι, |- τν -----ἰν-ἰ- -ινν 

βούλει; Τ{ ὃδ᾽ ἔστι τὸ πλέον: Ὄνομ ἔχει µόνον" |- -ιν -[νυν[νννην -]νν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΒ, ΑΝΌ ἘΝΟΙΜΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

πε πόλεις ξύνδει πόλεσι, τε σύμμαχους σύμμιαχοις γαρ το ίσον ἔφυ γόµιµον ανθρώποις. Δε 
πο ελάσσον ἄει καθίσταται πολέμιον τω πλέον, τε κατάρχεται ἥμερας ἔχθρας. Γαρ και ίσο- 
πης ετάξε µέτρα και µέρη στάθµκων ανθρωποίσι, και διώρισε αρίθµκο. Τε αφέγγες βλέφαρον 
νύκτος, τε Φως ἥλιου βαδίζει ίσον τον εγιαύσιον πύκλον, καὶ ουδέτερον ικώμενον έχει Φθόνον αὐ- 
ποιν. Είτα µεν ἥλιος τε γυζ δουλεύει βρότοις, δε συ ουκ αγέξει έχων ίσον δώματων, και απόνε- 
µεις τῴδε; Και είτα που ἐστι ἡ δίκη; Τι τίµας ὑπέεφευ την ευδαίµονα δικα τυράνγιδα, και 
ὑγήσαι μέγα: Δε το περιολεπέσθαι τίµιο»; Όυν µε κένον} Ἡ βούλει µόχθει πόλλα, έχων 
πόλλα εν δώµασι; Δε τι έστι το πλέον» Έχει όνοµα µόνο" 

ΤΠΑΝΡΒΙ.ΑΤΙΟΝ. 

απᾶ είαίες οοπιθίπες ΥΠ είαίες---απά αἰ]ίες σγΙ{11 αἶ]ίες: Όεσααεε εο11- 
Π4Ψ 16 (ηε ο[ιαγίεΓ 4ΠΊΟΗΡ ΠΙΕΙ! Έοτ {Τε Ίεες 16 ενετ αἱ ναγίαηςς ΤΠ 
ἴ]ε σγεαίετ, απά {ουν ΠΠ Ῥερίης {Πε ἆαγ οἱ ΠοξίΙΠ1γ. 

Αραϊη, ίοο, Τέ γνας ο ΠΙίγ εκίαυ[ε[εά ππεαδατεΣ, αὐά {ιο ἀϊνίδίοης 
οἱ νγεϊσΏί5 απἹοηΏςσ ποτία]ε---απά ἀεβπεά (πε-ακε-οί[-ΠΙπιρεγς, 
ο με 5αῦ]ε εγε οῇ ΝΙΑΠΙ, απά (ο 5ρ]επάοτ οΓ (πε ση ΡετίογΠη Ἱη- 

τεριυ]αγ-ςΙσσεδδίοη (μεῖγ αππα] τουπά---απά πεϊίπετ οἱ ἵπεπα νΠεῃ 
οΥεΓΟΟΠΙθ Παἰᾗ επνγ οἱ {ωε οίπεν, 

ἨΠεγείογα (πεη (ο Ῥαπ απά ΝΙσηί ατα ευ Ὀεοτνίεπί {ο Ππεή---απά 
υ] ποί (οι ΡγουΚκ {ο Ίανε απ εαια] 5Ώαγε οῇ ἰπε ραίασε, απά ἀε[ίνει 
1ο Ἠϊπι Ἠὶ5}λ εἰ], αἴιετ {Π15, πνπεγε 15 «1 ιδίϊσο ὃ 

ἨΡΗΥ ἀοδί έἶχοιι Ποποῦ «ο ππρουπάεά]γ ἶναί ρτοξρεγοις ε]ιοαί, γογα]- 
ἴγ, απ εσίεεΠῃ 1 5ο Ὠ]σ]]γ ὁ Ἐογ-αδ-ππιε]-α» {νε Ῥείησ οοπερίσυοι5 
1 ἀἱρπ](γίησὃ Ιπάεεά 1 ννοί 1 ἶ απ εππρίγ ἀῑσπίίγ ! 

Οµ νν]λεεί (οι {ο αοοηπημ]αίε ΙΠΙΠπεηςε-ρτορεΓίγ, Ἠανίησ νακί- 
(γεαδγε ΤΠ (Ἠήηε Ποιιδεὲ Ῥιί γ]χαί 15 εαρεγβιΙ(γ ὸ ΙΤ ]χας α παπῃε ΟΠΙΥ: 

548, ἘΟΓ νόµιµον ΝΤαδρτανο «ομ]θς- 
{αγος δόκιµον. ἢὈἱπίατο ερεςίοιιδ]γ Όι{ 
Γα]56)γ πιαἆο οβΏ ου οΓ κόνικκον. 

549. Α]άπ5 απά εογογαὶ οίιου ο1{ους 
Ἰιᾶνθ πλέον, Ὀπῖ ΠΙΟΓΘ, Ρ6ΓΗΑΡ5, πλείοι. 

550, 8οπιθ οὀΙήοης, αἲποπς νν]ήσἰι 15 
έλα ο Α]άπς, σῖνο ἐχθρᾶς δ᾽ ημέρας. 

964, βαδίζευ ἵδ ποῖ απ ὉΠΕΟΠΙΠΟΠ, 
1πουρβὶ εεγιαϊη]γ α Ῥαά, τοαάϊης. 

008. Ἐογ ἐποεμεῖς, Α]άῑις απά Μ55. 
ανο ἀποεῖμαι. 30Η ΡΓΕΓΕΥ ἀπονέρειν, 
ο{1χ68 ἀπογέκων. 

500. Τη ιο ριπο(Πα{1οη ΟΓ {18 νεγεο 
Ι μανο {ο]ονεά ἨῬοἱ5οῦ, Τη σεπογα!, 
ποννονου, ἴιο Ροίηί οἳ Πη{εγγοραἴίοη 18 
αἲ {ο επἀ, α[ίοι τέδε,. Ἡ αἰοκαεπασι τετ 
αἰίογοά {ο ρΙποί(υαἴΙομ, απά ΓΟγ τόδε 
6ανοα τίδε,. Ὦοἵδοῦ ἴἼχεη ϱἰιαησες τί {ο τό, 



44 9604. ΕΥΡΙΠΙΔΟΈ 

ἐπεὶ τώγ ὤρκοῦνθ' ἱκανὰ τοῖσι σώφροσυ. |- -]» -ᾖ]- » ν]» -ᾖ» -]ν ν 

᾿Ούτοι τὰ χρήµωτ ἴδια κέκτηνται βροτοὶ, σθο |- -ι» -[. ν νι» -]- -]» . 

τὰ τῶν 9εῶν ὃ ἔχοντες ἐπιμελούμεθα" [ν .. -ᾖ» -[ν Ἡ υ]» "ιν χ 

ὅταν δὲ χεηζωσ, ἀύτ ἀφαιροῦνται πάλιν. | -ἷν -|- -]ν -]- Ίων 

Αγ, ἢν σ' ἔρωμαι, δύο λόγω προθεῖσ ἅμα, [υ -ἰν -ἰ-ν Ίν -ν τν - 

πότερα τυραννεῖν, Ἠ πόλιν σῶσαι, θέλεις 2 |» ο ν]» -]- -ν -]- -[» σ 

Ἔρεϊς τυρωννεῖν » Ἡν δὲ νικἼση σ᾿ ὅδε, 0 |» ιν -- -ᾖν -[- -]» ψ 

᾽Αργείώ τ΄ ἔγχη δύυ τὸ Καθμείων ἕλη, |--ι»-Ι-ννιν-ι- -]ν- 

Ὀψνεν δαμασθὲν ὥστυ Θηβαίων τόδε, |- -|- -ἷν -]» -]- -]» .. 

ὄψει δὲ πολλὰς ἀιχμαλωτίδας χόρας |- -]ν -η- -]» -ᾖ» -]ν τ 

βίω πρὸς ἀνδρῶν πολεµίων πορθουµένας. [ν -[ν-|-ννιν-|- ιν - 

᾿Οδυνηρὸς ἄρ ὃ πλοῦτος, ὃν ζητεῖς ἔχειν, ὄἸδ]νν- ντ» -ἰ- -|--Ιν- 

γενήσεται Θήθαισι, Φιλότιμος δὲ σύ. |» -Ίν-Ί--ινν ν]- -]ν υ 

Σοὶ μὲν τάὸ ἀνδῶ. Σοὶ δε, Πολύνεικες. λέγω, |- -ἰ» -]- ιν κ ν]- -[» ω. 

ἀμαθεῖς "Αδραστος χάριτας ἔίς σ ἂνηψατο᾽ [νν-|ν--ννιν -ᾖν -ᾖ» ω 

ἀσίνετα ὃ ἦλθες καὶ σὺ πορθΊσων πόλιν. |» νς ην -]- -Ίν -]- -]ν ” 

Φέρ, ἣν ἕλης γν τήνὸ», ὃ μὴ τύχοι ποτε, ο50 |» τν -ᾖ- -Ίν -ᾗν -]» ν 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗΝ. ΑΝΏΌ ΕΝΟΕΙΙΡΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

/ ΄ η. / / ε/ ΄ / / / / δ ΄ έπει τάγε αρχούντα τοίσι σώφροσι ἵκανα. Ούτοι βρότοι κεκτήνται τα χρήματα ἴδια, δε εχόν» 
τες τα των έων επικελούμεθα᾽ δε ὅταν χρηζώσι, πάλιν αφαιρούνται αύτα. ΄ΑγΕ, ην ερώμαισεν 

/ / / «/ / / / , / ΛΑ , . 5/ 
προθείσα δύο λόγω ἄμια, πότερα Ἠέλεις τυεάννειν, η σώσαι πόλη; Έεεις τυράννευ; Δε ην ὅδε 
νικήση σε, τε Αργεία έγχη ἕλη το δόευ Καδµείων, όψει τόδε άστυ Θηβαίων δαμµιάσθεν, δε πόλ» 
λας αιχµαλώτιδας κόεας όψει πορθούµενας βία προς άνδρων πολέμιωνν Οδυνήρος άρα Θηδαίσι 
ενήσεται ὃ πλούτος, ὃν ζήτεις έχει, δε συ φιλοτίμος. Σοι μεν αύδω τάδε. Δε σοι, Πολυνείκεςι 
λέγω, Αδράστος ανήψατο άµαθεις χάριτας εις σε' δε ασύνετα καὶ συ ήλθες πορθήσων πύλι). 
φέρε, ην ἔλης τήνδε γην; ὁ µήποτε τύχοι, 

ΤΒΑΜΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

{οΥ α ε{ΠοΙεπογ Ιπάεεά {ο {πε (επιρεταίε 15 4η αρυπάσποε ! Ἀου ο 
αηοσίαἰ ροβεεςθ Γί6ῃες {Πεῖν οὐ, Οι{ ΠαγΙΠρ (Πο Ῥγορεγίγ οἳ {πε αοάς 
νε εΠετίδῃ Ἱί---απά ΠΕΠ {119γ Ρ]εαςῬε, αραῖη {Πεγ ίακε Τί αναγ. 

6οιπε, 1 Τ πιαγ αθ]κ {εο (Πανίης Ῥήοροξες {ννο ΠΙεᾶβΓες αἱ οΠςε) 
νηείμευ 15 1 {11γ νΙδῃ {ο Γοῖρη, ΟΓ {ο 8.γο {ἶιο οἳίγ ὁ 
Πε ίλοι «αγ (ο γεῖσα} Ῥιΐ ΙΕ Το εἸου]ά «οπαπες (Πες, απ {πε 

Αγούῇίο Ίάηοε φαῦάιε ἴἶνα Οαἀτηόαι 8Ρεαγ, έἶνοι ψῖι Ὀε]ο]ά εἰς οἵγ 
οξΕἴπε Γπεραης ναπαι/σῃεᾶ, απάἀ ΠΙαΥ οαρίἶνεα πηαϊἆεης γγ]]έ έἶχοι 9εε 
δΏαιπε(]]γ-ἰγεαίεὰ υηὮ υπηάπεςς ΟΥ ππεῃ {1γ {οες! 

Ἠγοία] (Πε {ο Τμεῦες νν]ἰ] Ὄε ενα ἀοπηπίοη ἴἶποι εεε]κεδί {ο Ποιά, 
απά γεί {οι ατὶ απηὈί(ἶοις ος 1! Το {μεε ἰπάεεά ἀεσ]ατε 1 15. 

Α ιά {ο ίμεςε, Ρο]γηΊοσες, 1 5αγ, ίπαί Αάγαρία» πας οοη/{εγγεά αΏ ΠΠΥΙ8ε 
{αγου οἨ ίἼθε; απ Ιηάϊδογεεί]γ, ἴοο, αγί ἴἶοι σοπ]ε Ώεδίεσίης (νε οἱίψ! 
 Πατκ---1Γ εποι εα]ὲ σοπα1εΓ {8 ἱαηά (αιαγ πΠΙοὮ πεγεγ παρρει) 

564. Βονεταὶ ΜΒΕ. νη(] Α]άαδ, µανεὶ ὅτι. Πή(ογα]]γ, ιο 6ρεαν οἱ {Ιιε (αἆ- 
ποῖς γε, 8πᾷ 5016 {6ΥΥ τοῖς δέ. πιόαπ», Ἱ. 6. {ιο γη! ο Τεὐες. 

606. Ἐοἳ ἔχοντες 916 ΜΕ, ἴιας ἑλόντες. δτ4. βία πορθουµένας, οὐἰέ]ι υἱο]επος Τα- 
567. Αίἴε μή νουκε {οἱἱοννεᾷ, Ὁ δ) | οἰκ[ιεά--- ὐὴ Γωγερ διῤἀκεέα. 

ὄλρος ὂν βέθαιος, ἀλλ᾽ ἐφήμεεος, ΝΗΙΟ 1ς 5τθ. Ὑαἱοκεμαον (λοιρ]έ ΡΤοροΓ {ο 
εεγίαΙηΙγ {ποπ πε ρου οἱ Εαπρίάςς, | ΡτοποπΏςθ (5 νειδε ερΡΙΟΠ5. 0ἱ60ῃ 
Ῥιῖ (αΚκεη {τοπ αποίµεν (ιαμεάγ, αιιὰ | Ρνοροδεᾷ κεκλήσεται Θήξαισι. 
19 Πλ] ρ]ασε ἀεσεγνεά]γ οοπάεπιπεά ΡΥ | δΤ8. ἠμείψατο 40Ιη 5οπιο πηϊδίακο. 1η 
Ύλ]οκευρεν. 8ο Ρογβυπ)ς Νοίο. ἑοργίης, Ιαὰά ετερί Ιπίο α βτεαί ΠΙΑΗΥ 

5908. Α {ενν οορίθ5 Ἠὰνθ λόγους πεεσ- | ΝΒΝ., αὐάἁ (πεμοε Ἱπίο ο ίοῦς. 
θεῖσ᾽, οἴ]ιει λόγω πεοσθεῖσ. Ἴμε ἀπα] | ́ ὅτθ. πότραν Ἀαδ Ῥεεη οὔεγες ἵπ Ίει 
ΏΜΙΡΕΕ ἶδ οει{α1μ]Υ ρτείογαῦ]θ, ο ος πόλο, νι ιουί δ{ΠοΙευῖ ΓΟΝΗΚΡ. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. ο9]. 40 

πρὸς 9εῶν, τρόπαια πῶς ἄρα στήσεις δορός 5 |- τ |ω -ν -]» -|- ιν λα 

ΤΙῶς ὃ ἀθ κατάρξει θυμάτων ἑλὼν πάτρα» } |- -ν -ῃ- -]» -ᾖν "ιν 3 

Κεις σκῦλα γράψεις πῶς ἐπ᾽ Ἰνάχου ῥοαΐς, |- -ᾖ» -]- -]ν -]» -ι» η 

Θήθας πυρώσας, τάσδε Τολυνείχης Φεοῖς |- -]ν -]- -]» . υ]- -ιν , 

ἀσπίδως ἔθηκε; Μήποτ, ὦ τέκνον, κλέος ο50 |- ν ν]» -ᾖν -]» -ᾖ» -ιν . 

ποιόνδε σοὶ γένοιθ᾽ ὑφ᾽ Ἑλλήνων λαθεῖν. |--ιν-ι» εν -ἷ- -ιν- 

Ην ὃ) ἀδ κρατηθης, καὶ τὰ τοῦδ ὑπερδράμῃ, Γ--ν-|--ιν-ν-ι-- 

σῶς "Αργος ηξεις μυρίους λιπὼν νεκρούς - |- -ᾖν "ᾗγ τν -]ν -]ν .χ 

Ἔρεζ δὲ δή τις, ὦ κακὰ μνηστεύµατα' [» ιν η. -[ν -ᾗ- -]ν κ. 

"Αδρωστε, προσθεὶς, διὼ μιᾶς νύμφης γάµον 9ο [- ... ν]ν -ᾖ- -[- . 

ἀπωλόμεσθα. Δύο κωκὼ σπεύδεις, τέκνον, |» -]» -[ν Ν νι» -]- -ινν 

κείνων στέρεσθαι, τῶνδέ τ᾽ ἓν µέσω πεσεῖν. [--1ν -Ι- -Ι--ν-ίν- 

Μέθετον τὸ λίαν, µέθετον᾽ ἁμαδίοι δυο, ἱνν-ιν- ντ ν(ν-|-- 

ἒις τὰυθ) ὅταν µόλητον, ἀΐίσχιστον κακόν. [εν -ν-ιν-|--ἰκν 

ΧΟ. Ὢ Φεοὶ, ένοισθε τῶνὸ ὠπότροποι κακῶν, ο9ο |- ω νι» ή, -ἰω -ᾖν -]» - 

καὶ ξύμοασίν τιν Οιδίπου τέχνοις δότε. ἀρι δα κα -]ν -ᾖ» -Ίν . 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΒ, ΑΝΡ ΕἘΝΕΟΙΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΔΑΤΙΟΝ, 

άρα πὠς, προς Φέων, στήσεις τεοπαία όρος; Δε πως αυ ἕλων πάτρων κατάρζει Ῥόματων : 

Και πως γεάψεις εις σχύλα έπι ᾖόαις Ίναχου, πυρώσας Θήδας, Πολυνείκης εθήχε τάσδε άσπι- 

δας Βέοις; Μήποτε, ω τέκνου, γενοίτο σοι λάξειν τοιόγδε κλέος ὕπο Ἑλλήνων. Δε αυ» ην αατή- 
θής, και τα τούδε ὑπέρδραμιη, πως ἥξεις ' Αεγος λέπων µύριους γέκρους» Δε δη τις έρει, ὢ πάκα 
μνηστεύματα" Αδράστε, πεόσθεις, δία γάμκον μίας γύµφης απωλομέσθα. Σπεύδεις δύο κάκω, 
τέκνον, στερέσθαι κείνων, τε πέσειν τώνδε εν µέσω. Μέθετον το λίαν, (κέθετον' αμκάθιαι δύο, 
ὅταν Κολήτον εις τα αύτα, αἰσχίστο κάκοι ΧΟ. Γεγοίσθε, ω 9έοι) απότροποι τώνδε κάκων, 
γαι δότε τέκνοις Οίδιπου τίνα ξύμθασι. 

ΤΗΔΝΡΙΕΑΤΙΟΝ, 

ουν, Ὁγ ἴἴιε οάς, ψ]]έ (οι εγεοί (τορῃ]ες ος (Υ ολ λ) Απά Που, 
ασαίη, Πανίης εαράαεά {Πγ παίῖνε-οοιπίτγ, ΨΠί ἴοι ΠιαΚο-ίΠγ-βγεί- 
οὔετίης οἱ νιοιϊπιδὲ Απά Γον ψ]ί (οι εΏσγανε προηῃ ἴ1ε 5ροϊ] Υ 
ία δίγεαίης οἱ ΓπασἨις, “ Ηλνινο 1ΑΙΡ ΤΗΕΒΕς ΙΝ Α5ΗΕς, ΡΟΙΥΝΙΟΕΒ 
ΟΟΝΒΕΕΒΑΤΕΡ ΤΗΕΘΕ 5ΗΙΕΙΡ5 ΤΟ ΤΗΕ αορςῇ”. Ἀενεν, Ο ΠΙΥ 5οη, ΠΙΔΥ 
Ἱ δε[αἱ (θε {ο γεοεῖνε 5αοἩ Ποπος {{οα {με (αγεε]ς ! 

Ῥιί ασαἴη, 1{ {που εἶα]ί Όο ννουδίοά, απά {πε αγ οἱ (Π]5-ίἩγ-Ῥτο- 
εν Ῥγεναί], Ώου υγ] (που τείΙΓη {ο Ατροςδ, ]εανῖησ-ρεηϊηςά-ίπεε 

ϱ ΤΩΣΩΥ-(Ποιδαης εἰαίΠὸ Πεν αβειαγεά]γ 8οίπε οηε ν]] αγ: “0 ῖ- 
Γαἰεᾷ πιαἰγἐπιοπέα]-αἰ[ίαπος! 0 4άγασέις, έ]ιοιι ἐ]αί ργοπιοίεαδ εἷ----ιγουισ]ι 
ἔ]ιε πιρέἰα[ ο οπε ὑγίαε Ίαῦε τε ρεγὶδιεὰ /’”. Ἴοι ατὶ [ογνατάῖησ πο 
ογ!]β, ΠΙΥ 5οη----ία Ώε ἀερτῖνεά οἵ-ίπγ αεααἰρεηοηίς-γοπάετ, απά {ο 
Γαἱ]-οί-(Υ-γεν/δ-μετε ἵηπ {6 πη]άεί-οί-ηγ-επίερτίζε! [Το δοίμ.] 
(νε Ἡρ γουχ {οο στεαί-αγάοι- οί-εοι]]----δῖνα ἵί γε Ροίῃ πρ: (Πε οὗ- 
ί1ΠαςΥ οἱ νο, νε {ἴΠεγ ππεοί 1π ἴ]ε «ΝΕ ΡΑΙΠΕΦΕΝΡΡΟΦΝΗΗ, [8 
ἃ Ὠλοςί Τερτεμεηεϊθ]α οα]α)]ίγ | 

(Ποκῦς. Βεσοιῃπε, Ὁ γε «ος, (ἶιε ανεγίους ο 5 πη]ςο]]εί, απἀά 
σταηί {ο {ία 6οης οἱ ὐάΐρις δοίηε-δοτί-οί ασγεειηεηί ! 

581. Α]άας απά Μ858. ασγος ἵη πῶς ᾱ- | ρεϊηίθϱς κατάρξῃ --- ΟαΠίΕΓΩ5 κατάρξει, 
ναστήσεις, Ὑ]ιἰς]ι 19 {αμΠΗΙΙΥ {οἱοννεά ; νο] Ῥουδοῦ ιά] οἴοιι5Ιγ πορῖρά. 
1η 1ηρδὲ ο]10Ἠ8. 0150. ΙΠ{ΟΓΠΙΦ 18, | 568. Τι 19 ἀοαὈ{Γα] φθίίευ κέις νε] τι 
Όναῖ 1η χο ἴἶπιο οὗ Ἐππήρίάες, ἀναστῆσαι | Ὑ8ἱ6Κ6Π 36Η, ΟΥ καὶ νι] οίμει» ὢα πρητ, 
ηηθαΗ{, {0 8εἱ πρ απ ἐμίπς Γαἱεπ. 586, Μορι εά ους Ὀείογε Ἐῑπς Εῖνε 

580. Ἐάϊιίοης αι Μ88. ἀῑῆον γο- | γένοιτ ὃν ὑφ Ελλήνων, Β4ΓΗΕ5 ΟἩ 6Οη]ες- 
ερεοίἶωσ (μα Γοισ(ῖι ννογά 1η {15 νευςε, | ἵπτο οσριησαἆ ἂν, νΗςΙ 1ἱ αΡΡρεαΤΕ νναδ 
η τοπάίμς, αοσογάῖης {ο λοπις, Ῥείης | ποί τεας Ὦγ πο Βε]ομαρί, 
κατάρζης, Ῥαἳ 1π 0618 κατάρξεις. Α]άιδ 5095, ΜΑΠΥ «1{Ι0Π8 σὶνθ ἀμαθία. 



46 907. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

πο Πε1ίς [μέν 

[εμέ |μὲμί--- 
ες έε]μα,{-- 

600 [19,έὲ [ιν 

ο με [εμ- 
|έ5,έν [ἱέ9,ί-- 

[εένεέ [μέν 
[έν {έ11, ἐν 

606 [έε,1ς [15,1 
(51, ν 
ές [ν- 

[εὲ, ές 1, ε-- 
[έο,(5 [9,1 -- 

η λ / 2 2- / 

ἘΤ. Μητερ, ὀν λόγων ἄγὼν ἔστ' ἀλλ ἀνάλωται χρονος 
ε 5 / / / νο 2 δὲ ε θ { 
ὁῦν µέσω µάτη», περαΐνει ὃ ὀνδεν Ἰ προθυμία, 
2 ε ο” Α Ὁ κ ρω . 

Ου γὰρ ἂν ξυμθαῖμεν ἄλλως ἢ πὶ ποῖς ἐιρηµένοις 
! 2 / ρω .ω .. ΥΠ ’ 

ὡστ ἐμὲ, σκηπτρων κρατοῦντα, πῃσὸ ἄνακτ ἔνναι χθονος. 
ζ πα - κ 4 ο / “αν 

Των µακρων ὃ ἁπαλλαγεῖσα νουθετηµάτων µ τα 
. ο νά Ἡ -- 3 / / Ἂ ω 

κωὶ σὺ τῶνὸ ἔξω κοµίζου τειχέων, Ἰ κατθανεῖ. 
λ ἄ / α 92 5/ ε/ 5 ε ι / 

ΠΟ. Ί]ρος τίνος» Τίς ὧὸ ἄτρωτος, ὅστις εις ημᾶς ξίφος 
/ Ε) ς Δ λ ε] Ν 5 3 / / 

Φονιον ἔµίθαλων, τὸν ἀυτὸν ὂυνκ ἄποίσετάι µόρον ; 
2 Ν / / 

ΕΤ. Έφγγνς' ὂυ προσω βεσηκώς' ἒις χέρας λεύσσεις ἐμάς 
2 ο 3 -- / 

ΠΟ. ᾿Εισορῷ' δειλὸν ὃ ὁ πλοῦτος, καὶ Φιλοψυχον κακόν. 
ο, λ ω τσ 

ΕΤ. Κάτα σὺν πολλοῖσιν ἤλθες πρὸς τὸν ὀυδὲν ἐς μάχην; 
2 Δ ν Ἂ Δ 

ΠΟ. ᾿ΑσφαλΏς γάρ ἐστ᾽ ἀμείνων, ἢ φρασὺς στρατηλάτης, 
ἀπ . Γὴ Ν ε/ / η 

ἘΤ. Ἑομπος ἔε, σπονδαῖς πεποιθὼς, ἁΐ σε σώζουσιν 9 ανεῖν. 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΕ, ΑΝΌ ΕΝΟσΙΙΡΒΗΠ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΕΤ. Μήτερ, ουκ ἐστι άγων λόγων’ άλλα ὃὁ χβόνος ε’ µέσω µάτην ανολώται, δε ἡ προθύριια πε- 
βαίνει ούδεν. Ταρ ουχ αν ξυμιοαίμεν άλλως Ἠ ἔπι τοις ειρήµενοις" ὥστε ἔρει κρατούντα σχήπ- 
τρων, Είναι ανάκτα τήσδε χθόνοι Απαλλαγείσα, δε, τῶν µιάκρων νουθετήµκατων, έα με και 
συ κομίζου έξω τώνδε τείχεων, Ἡ Κάτθανει. ΠΟΛ. Προς τίος; Τις ὥδε ατρώτος, ὅστις ἐμθά- 
λῶν Φόνιον ξίφος εις ἥμας, ουκ αποίσεται τον αύτον όρο” ΕΤ. Έγγυς ου πρόσω βεθήκως 
λεύσσεις εις ἔμιας χέρας} ΠΟΛ. Είσορω’ δε ὁ πλούτος δειλον, και Φιλόψυχον κάκον. ΕΤ. Και 
είτα ήλθες συν πολλοίσε, προς τον οὖδεν ες μάχη» ΠΟΛ. Ταρ άσφαλης στρατήλατης έστι α- 
µείνων η Ὠάσυς. ΕΤ. Ει κόμπος; πεποίθως σπόνδαις, ὧν σωζούσι σε 9άνειν. 

ΤΠΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 

Έπτεοσιτς. ἨΠοίμοτ, {115 ἵ5 ποί α οοηίθεί οἱ υγοτἆς---ρο {ππς ἶῃ τε 
ἠπίετίπη ἵς {ρα(]εεεὶγ γγαρίεά, απά {Ώγ εαγποερίηεςς αγαἰ]ς ποίμίησ! Έογ 
νο εἨα]] ποί αστγεε οίπετγ/ῖδε (Παπ αροῃ {πε {εγΠι5 ΠεΠ/Ιοπεά: “«Τ]αί 
1, λο]αΐπρ έ]ιε δοερίτε, ὃε πιοπατε]ι οὗ ες Ἰωπᾷ.” 

Ῥεδϊείίης, ἰπεμ, τοπ ἰεάῖοις αἀπιοπ[ίογγ-οοιηεε]ς, 1εί πιο Ἠανα 
ΠΙΥ ναΥ: [Το Γοἰψπίσε».] απά ἆο (ποια σεί-ίῃεε ου{-{γοπι-νἡ]η {Ίιεξε 
Ὑγα[]5, ος ἴἶιοι 5Ώα[έ ἀῑο. Ῥοιυντοςς, [ 6Ιαρρίπρ Πῖς λαπᾶ ον λὲ δωοτᾷ”5 
}ή11.] Ὦγ νν ποια Ίο 15 ἴἶπεγε 5ο ΙπΥι]πεγαβ]ε, (Παί, Πανίηρ Ροϊπίεά 
ἴμα παγάεγοις β/ογᾶ αἱ 5, 5Πα]] ποί 5ΠαΓο {Πε βαπις Ταΐε ὃ 

ΈτεοσιΕβ, Νο (πεε---ποῦ εἰαπάπρ αίαγ ος: ἸοοΚκεκδί οι οἩἨ 
ΙΗΥ Παπάς» ῬοιΥνίοξς. 566 ίπεπα: Ὀαί νεα] 15 α Εἰπιῖά απἆ α 1{ε- 
Ἰογίπρ' οοἵναγάἀ. Ἐτεοοιεβ, Απά γεί ἴποι αγί οοπιε γη πιγγίαάς ᾱ- 
ραϊηςί οπε α οἱρᾗεν 1Π Ῥα[ί]ε ΤΟΙΥΝΙΟΕς. Ῥεσαιιδε α οαυΜἶοις σεηΏε- 
ταί Ἱς Ὀείίε απ οΏε ΨΊο 15 ἁστίης! Έπεοσιες, Τποι αγί ργεδΙτηρ- 
{αοιβ]γ-Ιηςο]εηί, τε]γῖηρ οἩ (μα {Γςε, ΨΠΙΕ] ϱαγες ίμεο {τοπ ἀεαίῃ. 

697. Αἱάιι5 ρ]ασεᾶ ἔστ᾽ Ὀείοτο ἀγῶν, 
{ο {πε ἀθρίιςίίοη οξ {16 πιοείτο, γεΐ ΟἨ 
τε αιι{]λογ]{γ ος ΜΡΡ. Τί ννας ἀτοίμς, 
1 Ῥε]ενο, οοτΓεσίθοά {ῖδ οΓγοΥ. Ἐε- 
αρεςί]πς {πε ]6ίίετς ΤΙ µανε οπιρΙογεᾷ {ο 
ἐπάϊσαίο {πε {εαί, 50πιε εχρ]απα{1οῃ να» 
δῖνεη αί {ιο Ῥορίηηυϊίης ος ἴἶνε ννοτ]ς 1ῃ 
ΠΩΥ Ρτε{αἴΟΣΥ αἀάτες» {ο ἴἨε γεαάς;, 

600. σκήπτρων, κήπτρων, σκΏπτρον, αἴιᾶ 
σππτρα αἲθ {οιπά ἵπ ἀογεηί ϱἀ11οᾳς, 
608, πρὸς τίνος» Ὁχ ιο]ιοδο Πιαπά» Τπι- 

πηεάϊαίε]γ {οονῖηςσ, Α]άα5δ απἀ 8οπιθ 
οἵ 65 Ίιανο τίς δ᾽ ὧδ', απᾶ {1πεΥ Ίεανε ἐις 
ουῖ Ῥείογο ἡμᾶς, ἵο ἴια Ιπ]ΙΤΥ ος ιο 
66Η56, απά τῖη ΟΕ {11 πιοίτθ, 

606. Ὑατίοιβ τοαάϊπςς οῇ {8 γεια 

μανε Ῥεεῃ οῄογθά; οἱ νη]ήσ]ι, ἐγγὺς' ὁδ 
πρόσω βέθηκας" ἓις χεῖρας λεύσεις ἐμάς; 18 
πο πιοβί «ΟΠΙΠΙΟΠ. Ὑαἱο]επαεγ Ηιαί ϱ- 
ἀῑιεά ἐν 6οίη πιαπηκοτῖρίαἱ απλοτΙγ. 
Μαιςργανο «οπ]εςίτιγεὰ βεθηκὼς. Βτιπεῖς 
Ρτορυβεά βέθηκεν. 

606. Ἐοῦ δειλὸν νο Ππᾶ ἵηπ 80Π1Ι6 εα[- 
Ποπς δεωὀν. Τ]ο αἆ]εςίῖνα κακὸς ο/ίεπ 
ε{σπίβθς οοιυατάΙη, απᾶ, {αζκεη α5 α 5ιιΏ- 
ρίαηΐΐνο, α οοιρατά, εἰείει πιαΏ ΟΥ ννο- 
Π]αΠ. Ἠσοτε Τϊ ἶ5 αβδιππεά πιοδέ αΡΡἵΟ- 
ργ]α(ο]γ ἵπ έιε ποιιίεγ ΡεπάςεΓ, α εοιραγᾷ, 
Πε] {]ιθΓ ἨΠαΠ ΠΟΙ ΥΥΟΙΠΑΠ. Δειλὸν ΠΥ 
Ρε αρροδεά {ο αρτεθ ν ΤΗ] κακὸν ν]εννοἆ 
38 α βηρβίαη[ϊνα, ΟΥ 1 πιαγ Ἠλνθ {1ε 
Ρ4Πιθ «ΟΠΒ{ΓΙΙΟΙΊΟΠ 8 δεινὸν 1Π ΥεΓ5ε 966. . 
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ΠΟ. Καὶ σε δεύτερόν γ ἀπαιτῶ σκπτρω καὶ µέρη χθονός. 610 μεμίο | εν 

ΕΤ. Ὃνκ ἀπαιτούμεσθ ἐγὼ γὰρ τὸν ἐμὸν ὀικήσω δόµο». [έοιέο [μὲν 

ΠΟ. Τοῦ μέρους ἔχων τὸ πλεῖον; ΕΤ. Φήμ ̓ ἀπαλλάσσου δὲ γῆς. εένέ9 | ἴδ,ἐ-- 

ΠΟ. Ὦ 9 εῶν βωμοὶ πατρῴων. ΕΤ. Οὓς σὺ πορθήσων πάρει 5 έ,έ5 | {δ,έ-- 

ΠΟ.Κλύετέμου} ΕΤ. Τίς ὃ ἂν κλύοισου πατρίὸ ἐπεστρατευμένου»]) γ55 [ενέ- 

ΠΟ. Καὶ 9εῶν τῶν λευκοπώλων δώμαθ. ΕΤ. Οὶ στυγοῦσί σε. 610 έοιίς | εἰ,ὲν 

ΠΙΟ. Ἐξελαννόμεσθα πατρίδος. ΕΤ, Καὶ γὰρ ἦλθες ἐξελῶ». μἐμία Ι έέιέ-- 

ΠΟ. Αδικία Υ, ὦ 9εοί. ΕΤ. Μυκήναις, μὸ ἠνθάὸ,, ἀνακαλεῖ φεούς.] 1945) έη,ί-- 

ΠΟ. ᾿Ανόσιος πέφυκας. ΕΤ.᾽ Αλλ' ὂν πατρίδος, ὡς σὺ, πολέμιος. [φε,ές [1έννν 

ΠΟ. Ὃς µ᾿ ἅμοιρον ἐξελαύνεις. ΕΤ. Καὶ κατακτενῶ γε πρός. 619 |έ1,έ9 Ι έν 

ΠΟ. Ὢ πάτερ, κλύεις ἃ πάσχω; ΕΤ, Καὶ γὰρ δτα δροις κλύει. |εὲμ15 Ι τὲιἐ-- 

ΠΟ. Καὶ σὺ, μΏτερ; ΕΤ. Ὃνυ θέμις σοι μητρὸς ὀνομάζειν κάρα. [1118 Ι αν 

ΤΗΕ ΟΗΡΕΗΠ, ΑΝΡ ἘΝΟάΠΗΙΡΗ ΔΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΠΟΛ. Και γε δεύτερον απαίτω σε σκήπτρα και µέρη χθόνοςο. ΕΤ. Ουκ απαιτουμέσθα᾽ γαρ τον 
έμιον δόµον έγω οικήσω. ΠΟΛ. Έχων το πλείον του μέρους» ΕΤ. Φήμι" δε απαλλάσσιυ γης. 
ΠΟΛ. Ω βώμοι πατρώων Ῥέων. ΕΤ. Ὃυς συ πάρει πορθήσων» ΠΟΛ. Κλύετε µου; ΕΤ. Δε 
τις αν κλύοι σου επεστρατεύµενου πάτειδα; ΠΟΛ. Και δώµατα δέων των λευκοπώλων. ΕΤ. 

Ὃι στυγούσι σε, ΠΟΛ. Εξελαυνομέσθα πάτριδος. ΕΤ. Γαρ και ἦλθες έζελων. ΠΟΛ. Αδίκια 
ΦΕ ω Βέοι, ΕΤ. Μυκήναις ανάκαλει Φέους, µη ένθαδε. ΠΟΛ. Πεφύκας αγόσιοςο. ΕΤ.΄ Αλλα οὐ 
πολέμιος πάτριδος, ὡς συ. ΠΟΛ. ὋὉς εξελαύνεις µε αμοίρο. ΕΤ. Και κατάκτεγω γε πιος. 
ΠΟΛ. Ω πάτερ, κλύεις ὦ πάσχω». ΕΤ. Και γαρ κλύει δία δρα. ΠΟΛ. Και συ µήτερ; ΕΤ. 
Ου δέµις σοι ονοµάζειν κάρα µήτεοςν 

ΤΕΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 

Ῥοιχνιοξδ. Απά αραἶη {ογ-(Πε-δεσοπά-ίίπιε 1 ἀεπιαπᾶ ος {ἶεε {ἶιε 
5εερίγε, απἆ ΠΙΥ 5Ώαγε οἱ {πε τεα]πῃ. ἘΤΕΟΕΙΕ5. γε αἀπηῖέ πο (νε 
ἀεπιαπά---ἴος ΠΙΥ ΟΝΠ Ποῖδαο ν] 1 τεσυ]αίε. Ῥοιγνίοςς. Ηο]άϊπσ 
ΠΟΤΕ {αι ΙΠΥ 5αγτεὸ Έτεοσιες. ΙΓ ονη Τε: Ὀυέ ο αΙ{ ποια (πο γεα]ηι, 

Ῥοιννιος». ΟΗΜ! γε αἰίατς οϐ ΙΠΥ ραίεγηαἰ ἀοά»! Έτεοσιαες. Ἠ/ ΗΙοίι 
οι αγί Ίεγε {ο ἀθιπο]ίδ ὃ ῬοιΥνΙοΒβ. [ 4ὐδογθεά ἴπ πεἰἰσίοι» ατυε.] 
Ὦο γε Ίεαγ πεὲ ΈτεοοιΕς. Ῥταγ, ΝΤΟ ννου]ἀ Ώεαν ἴπεε γνασῖης-ν/ατ 
Ἀσαίη»ί (ΏΥγ οοΙΠίτγ ὃ ΡΟΙΥΝΙΟΕΡ. [Οἱαδρίης ἠἱ Παπάς ἀεοοιι(ψ.] Αιιά 
Ψε ίεπηρ]ες ο{ (με 6ο» (μαί ἀε]]σί-ἵπ- πχ[[]ς-ννΏ]ίε-είεράς ! Έτεοσττς, 
[Γαιρ]λύπς.] Τῆοςε νο ἀείερί (οε! ΡοιΥΝΙοΕς. Ἰ6-ατε-ἀγίνει Εογί]ι 
(τοιὮ ογ οοιη(ςγ. Έτεοσιες. Γοῦ οι σαπεςί {ο ογεγίγουν 1! 

ΡοΙΥΝΙΟΕΕ. ἨΠΙ ἱη]αρίίσε αἷας, Ο γε ἄοά»! Έτεοσιες. Αί Μγεέηα 
ἵπγοΚε (ηε (οἆς-- ποί Ἠετε! ΡοιΥνίος». Τποι αγί απ Ἱπρίοις-[ε]- 
Ιου! Έτεοοιες. Βαϊ ποῖ ΤΩΥ οοΗΙΓΥ’5 ΕΠΕΙΩΥ, ας ἴἶοιι ατί, 

ῬοισνΙος, Του νο εχρε]]εδί ππε γγ(Που[-Π1γ «πατε! Έτεοσιες. 
Απά 1 ψ] ΙΙ ἴχεε, ἴοο, Ἱπίο-ίμε-Ῥαγραῖη. ῬοιΥνίοξ. Ο ἔπλου, 
Ἠεαγερί (οι γναί Ι ευεγὸ Έτεοσιες. Απά ἰ{-πιαγ-όε νε Ίεανς νΠαῖ- 
θα {οι αγι-ἀοίησ! ῬοισνοξΒ. [Το «οεάδία.] Απά οι, Ο Ίπο- 
πετ! Έτεοσιες. Πἱ ἵ5 ιοί Ίαν {αἱ {ου {μες {ο πα Π]α {λε Ὠᾶπης οἱ ΠιοίΏο] 

619. ΛΙά18 απά 6οπιο ο{μεῖς Ίιάνο τὸ | Μπι: ἀδικία γε σῆ, ὦ 9εοὶ, ΟΟΓΤΗΡΕ Ὦθ- 
πλεῖστον Ὀιί (νοίϊας, οἳ νε α{]οχ]{γ | γουὰ α ἀοαῦέ, τοις αἀορίς ἴἶιο βτδί 
οἱ ΜΑ8., τὸ πλεῖον. ΓτἼτοςῬ ννογά», Ὀι{]θανος οί ὦ 9εοὶ. Τίεςο 

615. Φεὼν λευκοπώλων, θἰίμαι Οαδίος  Ια5έ, ηοννενε, 16 ννε Ἰοο] αἲ ἴἶιο τερ]γ, 
απΏά Ῥο]ας, ος Απιρηίοῦ απά Ζείμας. ; οαηποίῖ Ὀο ργοροτῖν ον] εεά. 
..616. ΕΟΓ πατείδος ΦΟΠΙΘ τοἈά πάτρηςο.) 619. Βενεταὶ ΜΒ, τερατά]οςς ο (]ο 
Α]άις οὐ 1(εὰ ἐξελαυνόμεθ᾽ ἀπὸ πατρίδος, ἃ | Πιεῖτε, Ἰᾶνθ καὶ κτανῶ γε πρός, 
τεαάῖης νυν] τοζίας τε]εοίεά; απά 6521. Τμε τεαδίηρ ἵπ Α]άάς απά πιοςέ 
Ἰπάσθᾷ ἵπ νδεγ {ενν 85. ἶ5 ἀπὸ ξοιπά, | ΝΡΒΝ. 15 ἐυ Ῥεμιτόν σοι ἸΠιβσιανο ργο- 

Ὁ. 617. 9εοὶ ἵ5 1ετθ ἃ ργτ]ίς, εἶδε ἃ ηιο- | Γεγγθά ὀύ σε Ῥεμειτόν. Μητρὸς ἐνομιάζειν κά- 
ποΣΥΙΙ4ΡΙ6; Τα Α]ά15 ἴ1ιο γειεο Ῥθβίη» | ρα, έο παπιε {Πχ Πποί]ιον ες. 
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ΠΟ. Ω πόλις. ΕΤ. Μολὼν ἓς "Αργος, ἀνακάλει Δέρνης ὕδωρ. 

ΠΟ. Ἐλμι, μὴ πόνει' σὲ ὃ ἀινῶ, μΏτερ. ἘΤ. Ἔξιθι χθονός. 

692. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

[έεμέ [5,ί- 

ἐν [| ἐέρέν 

[εο,έ]] ἐ9)έ-- 
ΠΟ. Αλλὰ παρθένους ἀδελφάς. ἘΤ. Ονδὲ τάσὃὸ Ὀψει ποτέ. 695 [έέ, 15 | δεν 

ΠΟ. 

ΠΟ. 

ΠΟ. Ἔξιμεν' πωτέρα δέ μοι δὸς ἐισιδεῖν. ἘΤ. Ὃυκ ἂν τύχοις. 

”Ὢ κασίψνηται. ΕΤ. Τί ταύτας ἀνακαλεῖς, ἔχθιστος ὤν : [ 9, έ6 [δι 

Μήτερ, ἀλλά μοι σὺ χαΐρε. 1Ο. Χαρτὰ γοῦν πάσχω, πέκνον» [εενέέ Ι {δεν 

ΠΟ. Ουκέτ᾽ ἐιμὶ παῑς σός. 1Ο. Ἔϊς πόλλ ἆθλία πέφυκ ἐγώ. [εέ, ἐς Ι ἔ,έ-- 

ΠΟ. Ὅδε γὰρ έις ἡμᾶς ὑθρίδει. ΕΤ. Καὶ γὰρ ἀνθυθρίζομαν. | νομέοῇ] [έ ἐν 

ΠΟ. Ποῦ ποτε στήσει πρὸ πύργων; ἘΤ. Ὡς τί μ’ ἱστορεῖς τόδε; 690/έ5,έ5 | {1,ὲν 

ΠΟ. ᾽Αντιτάξομαι κτενῶν σε. ἘΤ. Κάμὲ τοῦὸ ἔρως ἔχει. [εενεέ [ εἰ-- 

1Ο. Ω τάλαιν᾽ ἐγὼ, τί δράσετ’, ὦ τέκν ΠΟ. ᾿Αυτὸ σημανεξ. εί [ τε, ἐ-- 

ΤΟ. Πατεὸς ὂν φεύξεσθ Ἐριννῦς; ΕΤ. ᾿Εῤῥέτω πρόπας δόµος. [έο,ἐ9 | εεέν 

τας ΟΒΡΕΗ, ΑΝΟ ΕΝΟΙΗΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΠΟΔ. Ω πόλις. ΕΤ. Μόλων εξ ΄Αργος, ανάκαλει ὕδωρ Λέρνης. ΠΟΛ. Είμι, µη πόνει' δε σε, 
µήτερ; αίνω. ΕΤ. Εξιθι χθένο. ΠΟΛ. Εξιμεν δε δος μοι είσιδει πάτερα. ΕΤ. Ουὐ αν 
πύχοις. ΠΟΛ. Πάρθενους ἀδέλφας άλλα. ΕΤ. Τόσδε ούδε πότε όψει. ΠΟΛ. Ω κασιγνήτας. 
ΕΤ. Τι ανάκαλεις ταύτας, ων Εχθίστος» ΠΟΛ. Μήτερ, άλλα µοι χαίρεσυ. ΙΟΚ. Ουν γε 
πάσχω χάρτα, τέκνο; ΠΟΛ. Ούχετι εἰµι σος παις. ΙΟΚ. Εις πόλλα άθλια έγω πεφύκα. 
ΠΟΔ. Γαρ ὅδε ὑαρίζει εις ἥμας. ΕΤ. Γαρ Καὶ ανθυθρίζοµεαι. ΠΟΛ. Που πότε στήσει προ πύρ- 
γων. ΕΤ. Ὡς τι ἵστορεις κε τόδεΣ ΠΟΛ. Αντιτάξοµαι κτένωνσε. ΕΤ. Και έρως τούδε έχει 
έµε. ΙΟΚ. Ω ταλαίγα ἐγῶ, ω τέχναν τι δράσετε; ΠΟΛ. Αύτο σήµανει. ΙΟΚ. Ου φευξέσθε 
Ερώνυς πάτρος} ἘΤ. Πρόπας δόµος ἔββετω. | 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Ῥοιννίοτς. Ο ΠΙΥ εἰίψ! Ἠτεοοιες. ΗανΙπρ ϱοηε {9 Α/ροΕ, σα]] οἩἨ 
Τετηδ”5 βἰΓ6ΒΠΙ. ΡΟΙΥΝΙΟΕΡ. 1 Ψ]]] σο: ἆο ποί ἀῑδίτεςς (γκεἰέ! Ῥπί 
{ησε, πποίμετ, [ πεη(1οη-γΙ(η-οπόγ! Έτεοοιες. Ώερατί (με ]απά. 

ΡοιΥνΙοΕ»ς, νε Ψ ϱο-α/αγ: γεί σταμ{ Ώῃε {ο 8εε ΩΙΥ {αίμοεγ. Ἑ- 
ΤΕΟΟΕΕΣ. Τμου σαηεί ποί οὈίαη-1γ-γεααθεί. ἘοιΥντοἙβ. ΝΙΥ ν]τσΙΏ 
εἰσίεις ίπεπ. Ἐτεοσιβδ. Τήεεε ἴἶλοι θὗαιὲ πενεγ Ῥεμο]ά. ῬοιΥνίοῦς. 
ΟΝ! ΜΥ οἰείετδί Έτεοοιες. ΤΗΥ σα]]εςί (Που ου {πεπῃ, Ῥεῖης (εῖτ 
σγεοίεςῖ επεπιγὲ ῬοιχνΙοξς. Οπηοίμετ, (πε, {{οιη πο {αγε (Ίο νγε]]! 

ΙΟ060Α8ΤΑ. ΠΟΠ ΡΓ8Υ σ8η 1 αχρεΓίεηςςε 1ΟΥ, ΠΥ 5οἩ ὃ ΡΟΙΥΝΙΟΓΑΒ. 1 αἲη 
ΠΟ ΙοΏΦΕΥ {ΠΥ 8οῦ ἱ ἆοςβδτΑ. Το ΠΙαΠΥ αΏ]]οίΊοης Ὕναδ 1 Ῥουα! 

ΡοΙΥΝΙΟΕΒ. Εου (πίδ-πιαπ Ἠεαρς-Ιηδηἱ{ προῃ 15! Ετεοσιες. Ῥεσαιξε 
Ι αΏ ἵπ-ίαγη-Ἰηδα{εά. Ῥοισνιοξς. [Το Εἰέοείε».] ἂν Πετο (πε νῖ]έ 
ἴποι δίαπἀά Ὀείογο {πε ταπιρατί5 Ἐτεοσιες. Ας {ου π]αί ρατρος6 
αλΚκερί ἴπου Ώπε ἴὶς  Ῥοισνιοξς. Ι ΨΙΠ ορροςε πηγςεΙ{ {ο ίΠεε {ο 514Υ 
ἴπεε. ἘΤΕΟΟΙΕΡ. Απά ἀθδῖτε ος {λε 84ΠΠθ Ῥοββεεςες ης, 

100Α5ΤΑ. ΟΠ! υυγεἰορεά ποίηση 1! Αίας! επ]άτεη, ναί ννη]] γε ο} 
Ῥοισνίοξβ». Τε ἀεες-ΙίδεΙΏ νΤἰ] οἴχενν, «οσβδτΑ. γ Π] γε ποί εεσαρε 
γου {αἱει”ς οὐΓ9ε5ὸ ἘΤεοςΙΕδ. ΜΊαγ {πε ποίε ποιςε σοπηε-ίο-γαῖη! 

694. Τη Ὦγ {ασ {ιο σγθαίθδί ΏΙΠΙΡΘΣ ι Ἐίόοσ]6δ, απά ποί {ο Ῥο]γπίσθδ,. Τ]μο 
οἑΜ98., ἴἶια πο ταης {αβ: ἔξεικι' πα- 
τέρα δέ µοι δὺς ξισιδεῖν. 3ΟΠΙ6 Ἰανθ βἶπι- 
ΡΙΥ ἰδεῖν. ἨΜιδρτανο «οη]εείγες, ἔξιρεεν" 
πατέρα δέ μοι δὺς ἐισιδεῖν. Ἀ]οςί εἀιίίοι 
αίτες (τοτῖΠα, αἀορίεά εἴμι' τὸν δὲ πωτέ- 
ρα οι δὸς ξισιδεῖγ. 

696. Αίῑει ἀνακαλεῖς Δ]άμ5 αἀάεά γ’, 
νησι 18 ποί {ουπά ἵπ ΜΗ. 

608. Τη «ενετα! οἀΙοης, εορἰεᾷ 1 Ῥε- 
Ί1θνο {Τοπι Α]άπς, σὺ ἵδ Ρ]ασεᾶ Ῥείογε 
μοι, ΟΟΗ{ΓΑΤΥ {ο {θε νειςο. 

689, ἀυτὸ σημανεῖ Α]άάας αι] σαίθς {ο 

εσΡγθΒΕΙΟ3, Ἰπάερά, πΙαΥ «οπ]1ε Ποπ οἶ- 
Όιευ, ιοιισί σεγίαϊη]γ νι π]οἵα ρἷαι- 
ϱΙΡΙΙ{γ ἔγτοιι ιο Ἰαΐΐετ. Ιπ, Α]άῑςδ 
Ργεβχες ΕΤ. {0 νει5ο 655, αμᾷ ΤΟ. ἴο 
νεχςε 6696, ἵπ ννμῖο]ι ια {ν ΡοΥΠ6 οιιὲ Ὦ} 
Μ95, Τ]ο βεῃςε ἶ5δ σοοά εἶίμες νναγ. 

655. ἐβῥέτω, ὃ. 8ἱΗ5. Ρ168. ἵπιρεταί, 
αοῖ. 08 ἔέῥω, ἀόῑεπς εἰ αθίέείις έο, Ίιας α 
Ρεοι]αν εἰτεπσί] 1Π 1 ποί ϱαδί]γ ἵταή- 
β]αΐεᾶ. εί {ια ιοί Ιιο18ε Τι ἴπίο 
επεγιοϊαἑἶιρ {ογπιεπίς---ἴο ἴγγεπιεάϊαὺίε 
ἀαπιπαδίοπ. ΑΠ ἱπιρίοιιδ 8ΡεεςΗ ! 
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μὲ, | εν 

ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 054. 

ΠΟ. Ὡς τάχ᾽ ὀυκέθ) ἀιματὴρὸν τὀυμὸν ἀργήσει ξίφος. 

τὸν δὲ Ῥρέψασάν με γαΐαν, καὶ 9εοὺς µαρτύρομαι, 682 |έ9,15 Ι {δέν 

ὡς ἄτιμος, δικτρὰ πάσχων, ἐξελαύνομαι χθονὸς, έὲ,έ5 Ι 1έέν 

δοῦλος ὣς, ἀλλ᾽ ὀνχὶ ταυτοῦ πατρὸς Οιδίπου γεγώς. [19 έ5 Ι έέ-- 

Κάἄν τι σοὶ, πόλις, γένητα;, μὴ μὲ, τόνδε ὃ ἀντιῶ' |εέ,19 | έέ-- 

ὀυχ. ἑκὼν γὰρ ἦλθον, ἄκων ὃ ἐξελαύνομαι χθονός. |εὲ,ἐ5 ᾗ είν 

Καὶ σὺ, Φοῖο ἄναξ ᾽Αγυιεῦ, καὶ µέλαθρα χαίρετε, οα0 [έὲ, 15 | ἐν 

Ἠλικές 3 ὃν ᾽μοὶ, 9εῶν τε δεξίμηλ ἀγάλματα' ἱέδε] εἰέν 

ὃν γὰρ ὀἳδ ἐί µοι προσειπεῖν ἄὖθις ἔσθ᾽ ὑμᾶς ποτέ. [έ9,έ5 | ἐν 

Ἐλπίδες ὃ ὀύπω καθεύδουσ᾽, ἀῑς πέποιθα σὺν 9)εοῖς, οί” Ι ἐέρ{-- 

πόνδ ἀποκτείνας, κρατήσειν τῆσδε Θηθαΐας χθονός. [ες | {δέν 

640 [ο,ές []γα,1- 

[95,15] έν 

ΕΤ. Εξι᾽ ἐκ χώρας ἀληθῶς ὃ᾽ ὄνομα Γολυνείνην πατηρ 
εἰ) ΄ / / 2 / 

ἔθετό σοι 9εία προνοία, νεικέων ἐπώνυμον. 

τΗἘΞ ΟΠΡΕΕ, ΑΝΟ ἘΝΕΙΙΣΞΗ ΑΟΟΡΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΠΟ. Ὡς το έµιον ἀιματήρον ξίφος τάχα ούκετι αργήσει. Δε µαβτύρομιαι την γαίαν Ῥεεψάσαν. 
µε, και Ῥέους, ὡς εζελαύνομαι χθόνος ατίµιος, πάσχων οίκτρα, ὡς δούλος, άλλα ούχι γέγως 
ταύτου πάτρος Οίδιπου. Και έαν τι γεγήται σοι, πόλις, µη αἰτιω έµε, δε τόνδε᾽ γαρ ουν ἔκων 
ήλθον, δε άκων εξελαύνομιαι χθόνο.. Συ και, ἀναξ Φοίθε, Αγυίευ, καὶ µελάθεα, χαίρετε, τε ὃι 
ὕλικες έµοι, τε δεξιριήλα αγάλματα Φέων' γαρ ουκ οἴδα ει ἐστι οι πότε αύθις προσείπειν ὅ- 
µας. Δε έλπιδες ούπω καθευδούσι, ὧις συν Ψέοις πεποίθα, αποκτείγαςφ τόνδε, κρατήσει τήσδε 
Θηδαίας χθόνος. ΕΤ. Εξιθι εκ χώρας δε αλήθως πάτηρ Ψείᾳ πεονοία έθετο σον όνοµα ΤΠολυ- 
γείΗΥ, επώνυμο Υείκεω». 

ΤΕΑΝΕΙΑΤΙΟΝ. 

Ῥοιχνίοβς. ΑΦ ΙΙΥ Ὀ]οος-»ίαϊπεά βινογά ΙΙ 5οοπ Πο Ίοησεγ τε- 
πηαίη-ἱηασίῖνε! Ῥαΐ Ι οαἰἱ (πε ἱαπά (αί πατατεά Πθ, απ (Πε (οάᾶς 
{ο ν]ίπεςς, ἰλαί [ απι ἀτίγεη [τοπι ΠΥ Ιππεγίίαησοε ἀἰκλοποτεά, εη- 
ἁωνῖησ εἸαππε[α]-(γεαίπιευί ἸἶΚκα α 8Ἴανε, απἀ ποί Ῥογη ος {Πε 5απῃο 
{αίπει (άἱρις. 

ἨλΠεγείογε 1 απγ-Πυτί Ὀείαὶ ἴπεε, ΠΩΥ οΙίγ, Ῥίαπιε ποί Ὢε, Ὀμί 
Ἠίπα: [ου απν]Ηησ σαπηθ 1, απά ην ]ίης απη [ εχρε]]εὰ {ἶιε εἵίγ. 
που (πει, Ο Κίπρ Λροϊιο, αοά οΓ5ίτεεί», απ γε εἨρίπες, {ατε γα 

πγε]]---απά γε ίοο πιγ εφ ια] ἵη ασε, απά γε νἱο(ϊπι-γεσεϊνίησ αἰίατς οί 
έπε αοάς---[ου [ Κπονν οί ΨΠείεγ 1 ϱε αἰ]ονγεά π]ο ενετ ασαἴπ {ο α- 
ἀγεεο γοι! [15 σοΐπσ αωαφ.] Ὑει Ἱορε ἶ5 Ὦ}γ πο πιεαης αεΙεερ---ἴπ 
νπὶος Ὁγ Πεἰρ οἳ (νε «οάς 1 οεοηβἆε, ἰπμαί Ἠβνίησ ἰαΐη (ἰαί-ππαη 
{.Ροΐπέῖπρ ο Εἰέοςίεδ.], ἰ «πα]] πιακίεγ (ΠπἱςΤΠεῦαη ]αηά. [ Εαίέ Ῥοίψπίοες.] 

'Έτεοσιες. (εί ἴἶεε {γοπα (πε τεᾶ]Π: {ος ἔγ]γ ἀῑά (ψ {αἴπετ, Ὦγ 
8ΟἵΏε ἁἰνίπε {ογεκπογψ]εάσε, σἶνε ἴΏεε ἴε ηΒΙηε οῇ Ῥο]γηίςες, ἴ1ε 9Υ- 
ΏΟΩΥΤΩΕ οἱ εοπ{επ{(οιδηε»ς! [Ετειπέ Εἰόοείεδ απ «Ἰοεάσία.] | 

654. Ἐοἵδομ Ἰ6Γγς φιιοίθδ {ιο ἄλΙ]λίό- 
Ρίσα οἳ Ἠε]οάόνα», ἵν. ρ. 170, Ὀυχ. ὁύ- 
πως ἤδε ἡ χεὶρ καὶ ξίφος τὸυμὸν ἀργήσει. 

656. ΑΙάῑι εδ [τεά ἀτιμὰ, ἐίπρ ἀῑδ]ιο- 
πογαθίε, πιάρ ή ο λἴηρ Ἱτ {ο Όε ψονειπεά 
ὮΥ πάσχων. τοιϊας, Ι Ὀδι[ενε, Ενςί αἰ- 
{6γας ἴῖς ννοτᾶ, ππο] {ου πα Ὀοιίεν, 
10 ἄτιμος, αστεείης ννεἰι ἐγὼ, ἴἶε ποπη- 
ηθ{1νθ {0 µαρτύρομαι 3Πὰ ἐξελαύνομαι. 

637. Ἐου πατρὸς Α]ά15, πο ἀοαβί Ὦγ 
8Η ΕΙΓΟΥ αἲ ΡΓ688, ρεη{θά πρὸς. Τη5ί6αἆ 
ος γεγὼς ἴἶια Εἱογοπίίηε θ41Π1ΟΙὰ ]1ὰ8 αο- 
λὼν, ἃ νουΥ θἱησιι]αν γεαάῖηρ ! 

608. Αἰάῑβ ντοίε μή µε, τόνδ) ἀιτιῶ. 

Ο6νο(1μ8, ή µε σύ γε τόνδ᾽ ἀιτιῶ. Ψαἱο]κο- 
Π8ΘΗ; μή µε τῶνδ ἐπαιτιῶ. Βονετα] ο(]ιογς 
Ἰανε τῶνδε δ᾽ ος τῶνδέ γ'. 
640. ΑΡρο]]ο λα 1ο παπιο οἱ Αφγίους, 

Γίρπι ἁγυιὰ, α δίγεοί, Ὀδοσιιςο Φαοτίᾶςες 
πεις οΏεγεά {ο Πίτα πμ ἔἶπο Ηἱσ]-νναγς 
απά 5ἰγοείς, βτδί αἲ ΑίΠοθηΗ5, απά αἴτος- 
νατάς ἵη οἵμμου οἶτίος οὗ ἄγεεςε. 

641. Αἰάῑς πι Εῖ5 νετρθ, α5 ἵῃπ Ἠοο, 
9δ4, εἀ]ίθ ὀὐμοὶ. ΒοἵδοΗ, παϊδία]ίης ἵπ 
5 ἱηδίαηςε 644 [ου 649, νοῦετς {ο Ἰής 
ποῖς ἵπ {πε Ηέουδα, αἲ ν. 908 ος 9341 

644. Βενοταὶ ΝΤ85. Ἰανο Θηδαίων. 
645. Α]άπ8 ἱποοπδιάρτα({θ]γ Ίνας ἔζελθ”, 

σ 
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Χο. Κάδμος ἔμολε τάνδε γὰν [Στροφ/.] |- ν]νν »]- »|- α΄ 

Τόριος, ᾧ τετρασκελὴς |» ν ν]- »|- ν|- β΄ 

µοσχος ἀδάμαστον πέσηµα |- υνν υ]]ν -]» -ν ' γ΄ 

δίκε, τελεσφόρον διδοῦσα οῦο . υν-]ν -ν-ν δ' 

χρησμὸν, ὁῦ κατοικίσαι ἱ-ν]- ν]-ν]- ε΄ 

πεδία µιν τὸ 9έσφατον τν -|--]- .. 4 

χρῆσε πυροφόρ ᾿Αόνων, [ον ον] - ν|- ή 

καλλιπόταμος ὕδατος ἵνα γε |-νΙνννΙννν]ννν 9/ 

νοτὶς ἐπέρχεται γύᾶς 650 |ν ώ »|- | - ν|- ύ 

Δίρκας χλοηφόρους"' |- -ιν -]ν μ ιν 

καὶ βαθυσπόρους. - ν]- »||- λ΄ 

Ἠρόμιον ἔνθω τέκετο νυν] νννν μ΄ 

µάτηρ, Διὸς γάµοις, |- -ιν -ιν- 4 

πισσὸς ὃν περιστεφΏς οσο |- ν|- »|- »]- ἕ’ 

ἑλικτὸς ἐυθὺς ἔτι βρέφος |ν -ἰν-Ίννννν ο’ 

“λοηφόροισιν ἔρνεσιν κ |ν-ἰν -Ιἰ- -ί- σ΄ 

κατασκίοισιν ὀλοίσας ἐνώτισε, [ν-(ν-Ιν -ἰν -Ιν-]νν εἴ 

βάκχιον χόρευµα |- ν|- μ]|- ν 

παρθένοισι Θηθαίΐαισι 6ος |- »]|- »]- κε ο 

καὶ γυναιξὶν Ευίαις. |- »|- ν|- ν|- ”. 

ΤΗΕ ΟΕΡΕΝΕ, ΔΝΡ ΕΝΕΙΙ5ΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 
ΧΟ. Τάνδε γαν Τύριος έμολε Κάδμος, ὦ τετράσκελης µόσχος δίκε πεσήµα αδάµαστον, διδούσα 
τελέσφορον χβήσµον, όν το 9έσφατον χεήσε μυ’ πατοίκισαι πυρόφφρα πέδια΄ Αονων’ γε ἵνα παλ- 
λιπόταμος γότις ὕδατος Δίρκας επέρχεται χλοήφορους και βαθύσπορους γύας. Ένθα µάτῃρ, 
γάµοις Δίος, τέκετο Ῥξόμιον, ὂν εύθυς πεείστεφης κίσσος ενώτισει ἑλίκτος ἔτι βρέφος, όλβισας 
χλοηφοξοίσι κατασκιοίσι έρνεσι, χορεύµα βάκχιον Θηβαιαίσι παρθενοίσι και Εύὖϊαις γυναίξι. 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

ΟΠοκυύ5. Το (πίς τεγγ]ίοτγ {τοπι Έγτε οαπηε Οαάπιας, Ὀείογε-ννποπι 
ἴπε αααάγαρεᾶ εϊζετ ἀῑά Ὀεπά υνί] [αἱ εροηίαπεοα8, τεπάεγίηςσ ας- 
οοπηρ//σπεά (Πε οτας]ε, 1η γγΠῖοὮ (Ἡε ἀϊνίηε-ρτορ[εςογ Ἠαά Γογεν/αγηεά 
Ἠ]πῃ {ο εοἱοηίζε {πε νπεαί-γ1ε]άϊπρ Ρ]αίη8 οξίΠε Αόπίαης---Ύεξ, πεγε 
ἴπε εὐτγία|-σ]ιάϊης εαγγεηί οἱ Ὀίτος᾽5 δίγεαΠΏ γγαίετς (πε βοιγενν απἀ 
4εερ-{ατγονγεά ππεαἆοννς. 

ΗΠετε πιοίμετ-Θόπιε]ε, ὈΥ οοποερίῖοη {τοπ} ο αρίίεγ, 6αγε-Ο]τίῃ-ίο 
Ῥαεσβις, Ὑ οσα Ἰησίαπί]γ {πε νγεαίπ-ἰψ]ηίης Ίνγ «ονετεὰ, Πανίης 
τουπά Ἠϊπι οἶαηο νΠ]]εί γεί α Ῥαῦα, Ὀ]εεεῖης Πίπω υ(Ὦ ές εΥεΓ-ΥεΓ- 
ἆαπί εΏαάγ Ὀγαπο]ες---ᾱ ]ογοιδ-εγεπί οε]εὈταίεά- (1 {ερίῖνε-τεγεῖγγ 
ὮΥ (πε Τπεῦαπ νἰτσίης απἆ Βασσ]ιαπα]ίαη ΨΟΠΠΕΗ ! 

649. ἀδάμαστο πέσηµα, οάδιυπι ἱπάόπεί- | Τη α ΥειΥ ἔτεε Τταης]αίῖον, νν]οὮ νγου]ά 
ἔωπι, α {τεε-νν[ ριτοσπιὈαίίοη. Ὄο {οτοίση ἵο {ο ρίαπ οἳ εῖς Ὑοιχκ. 

651. Αἰάῑτς αν κατώκησε, Ὑνἡ]οἷι 15 ο- / Μή955. απά εἀΠ]οης ἀΐδαρτες {η {ε {εχί. 
5ο {ουπά ἴῃ δεγετα! Μ55. 8οπηε Ιπάεεά ϐ658--659. Τϊθ8ο {νο ΥΘΙΡΕΑ Όανε 
Ίιανε κατώκισε--απά γεί ἴἶε Θοἱιοῖίαδε | νποαί ἁοπυί Όεεῃ Δτοπά(α]]ν πιο 
τεᾶἆ κατοικίσαι. [απ πηλησ]εά: νανίοιθ τοαᾷῖηρ» ατα 

659. Ὑαἰεκεπαοτ απά οἴμεις εἀίεά ΄ ρῖνθου, πο νογΙΏγ οἱ πθη(Ιοη, 
πυροφόρα δόµων ἔχρησε. 668. Α]άαδ απά. ινε σεμετα]ίν οἱ 

651-- 657. Ίτ ἰ8 Ἱπιροβεῖυίε {ο (γαη- ΝΤΑΕΒ. μανθ βακχεῖον Ο0ΠΙΥΑΡΥ [ο ἴ]νε πιε- 
δ]αΐε {μεθ ΓΟΙΓ νοΙΑΟΑ Π{ετα]]γ 5ο αδίο 16. Ειΐ νηαῖ σαι ννθ ΦΥ ἵπ ἀείεποε 
πηάκο 5ρη5ο ἵπ Ῥηρ]ιδα. Τῆο ἐγαίῃ Τα, ! Ο{ µάτηρ, Διὸς γάµεοις 1Ἡ Υ6Ι58 609! 
ΟἱισγοΙ Οἆες ἵπ ρεπετα] πηαίκο αἱ Ὄεδιτ/ 666. Ἐνίοις 19 αἰπιοδί ποηενα]]γ δίνει, 
ναί α δοτί ος Ὀδννῖέσ]εά Ῥτοδε, εχεορί ; νήσο] Αἰάῑβ οἩαησεά {ο ᾿Ευθοίος. 
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"Ἔνθα Φόνιος ἦν δράκων [ Αντιστροφή.] |-ν]ννν]- ν]- ών 

Αρεος, ὠμόφρων φύλαξ, ἱννν|-ν|- ν]- / 

νάματ᾽ ἔνυδρα καὶ ῥέεθρα |- ννν]ν -]» -ν γ΄ 

χλοερὰ δεργµότων κόραισι ο70]ννν -ιν ν | ν -ᾖ» Ν 

πολυπλάνοις ἐπισκοπῶν' |» ν »]- »]- ν]- ., 

ὃν ἐπὶ χέρνιοας μολὼν |» ω ν] Ἂ ν]- »|- ὄ 

Κάδμος ὤλεσε μµαρμάρω, |- »]- ω .]- ν]- .. 

κρᾶτα φόνιον ὀλεσίθηρος |- -]ν ν ων ὅ »|- ν 9’ 

ὠλένας δικὼν βολαῖς, 675 |- -|- ν|- ν|- γ 

Δίας ἁμώτορος |- -]» -ν ω κ“ 

Παλλάδος Φραδαῖς |- ν]- »||- λ’ 

γαπετεῖς δικὼν ὀδόντας |- «|- ν- ν|-ν μ' 

ἒις βαθυσπόρους γύας. Πο ην . 

Ἔνθεν ΜΗ γᾶ 650 : ο κ ν ’ 

πάνοπλον ὄψιν ὑπὲρ ἄκρων |» -ᾖν [νν εν - τν 

ὅρων χθονός' Φόνος δέ νιν [- -{» -ᾖιν -|- ω αἃ 

σιδαρόφρων ἕυνηψε γῶ Φίλα πάλι |- -]ν -ν ---[ν-]νν α 

ἁίμωατος ὃ᾽ ἔδευσε |- »]- »|- ώ β. 

γαῖαν, ὅ νιν ἐυείλοισι 650 |- ν]- ν|- «άν -. 

δεῖξεν ἀιθέρος πνοαῖς. |- -]|- ν- υ]- σύ 

ΤΗΕ ΟΕΡΕΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΦΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 
Ένθα ην Φόνιος δράκων ΄Αρεος, ώμοφρων φύλαξ, πολύπ]ανοις κοραίσι δέεγµκατων Επίσκοπων έγυ- 
δρα νάµιατα και χλόερα ῥέεθρα᾽ ὃν Κάδμος, µόλων έπι χέθνιθας, ώλεσε κάεµαξω, ολεσιθήρος 
δίκων ώλενας βόλαις φόγιον πράτα, δίκων εις βαθύσπορους γύας, Φράδαις Δίας Πάλλαδος αμάτο- 
Ρος, οδόντας γάπετεις. ΄Ενθεν γα εξανήκε όψιν πανόπλον ὕπερ άκρων ὄρων χθόνο; δε σιδάροφρων 
φόνος ξυνήψε νιν πάλιν φίλα γα’ δε εδεύσε ἀίμιατος γαΐαν, ἆ δείξε γι ευειλοίσι πγόαις αἴθερος. 

ΤΕΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 
Ἠεγε ννας {Τε Ὀ]οος-ἰΠ{γείγ ἀταροη οἱ πατε, α 5ανασε συατά, νῃ 

ν]άε-γο]]ίης Ῥα[ϊς ἴπ' Πὶς νίδασε-δοσκεῖς, νγαἰομίησ-ονει (πε Ἱπιρὶά 
{ουηπίαίης αη {πε ϱΓᾷ55Υ 5ίγ6ᾶΙης: Πἰπι 0αάωις, Πανίησ-σοπε [ου ηγα- 
(εγ-{ογ-αὈ]υέίοι, 1ενΥ νυν] α Ἠσε-δίοηε---ἴ]πε ἀεδίγογεγ-ο[-ίΠε-πιοῃ- 
είεγ αρρ]γίησ παπιια]-ίογος νη](Ὦ Ῥ]ουγς {ο {πε σογε-Ώεβππεαγεά Ἰεαὰ, 
οα5ίπρ Ιπίο ἀεερ-{αγγονγεά Πε]άς, Ὦγ ἴἶε αἀνίοε ο{ Ἠεανεπ]γ Ῥαἶ]ας 
Ῥογη-νΠλουί-α-πιοί[εν, (πε {εείτι Γαἱ]εη-ἰο-({ιο-σγουπά. 

ΤΈμεποε {ε Ἐαγί] φεπί Γοτί]ι α δρεοίαςσ]ε ἵη-οοπιρ]είε-αγπιοιγ αὈονε. 
ἴιε Ὠ]σ]ιεςί γιάσες ος (λε σ]εὮο: Ὀιί Ίτοη-Πθαγίθά εἰαισΏίον απ]εὰ 
ἔπχεπη ασαἶη υγ] εεῖγ Ὀε]ονεᾶά πιοι]ά; απά 5οακεά γψΙ υ]οοά τα 
φοἱ] (αί Ἰαά «Ἠενη {Ίχοπῃ {ο {Πο οἶεαν σα]ε5 οῇ αἰγ ! 

6607. Τιιο ἆτασοηπ Ἠθγο ππθη{ῖοποᾶ, ου ος πιαηγ Μ88. Οτοίῖας, ὠλένης, 
γνὰ {πο σιαγὰ οῇ {οπηίαϊης απΏἀ Ρροο8 οῇ/ Ἠα4γΠΘ8, ὠλέναιγ. 
νγαΐος βαογθὶ {ο Ματ, ἵῃ α 6τονθ πεαγ 676. ΑξΣ5οπιο οορι]αἴῖνε 566ΠΙ5 νναηῖ- 
1ο ἴἶα ρ]ασο ν]ογο {χο Ἰεϊίευ Ἰναὰ Ἰαίη ᾿ Ίης, Βγιαπο Ιηβδεγίος δ αξίον Δίας. 
ἀοννπ. Ας 56ο) α5 Οαἆπηιι ππάετοίοοά ϐ682--6085. Αἰάις5 απ ΤΝ. ανο σι- 
οὗ ναί αροί 1ξ ννας ἀθογεεά Ίνα εἰιοιι]ά ́  δαρόφεων δὲ νι Φόνος πάλιν ἕυνΏψε φίλα γα. 
Ῥη]]ά Ἰὴς οἱ έγ, [νο ἀἱδραϊολεί αἲἰ Ες οοπι-  Οαἆποις Πανίης Ἰς]οὰ ἴλο ἀταποηῦ, απ. 
Ραπίοη {ου νναίον, ἴο ρτθραϊθ ὮΥ δαοτἱ-  ΦΟΝΗ {ιο {εοίἩ, «η αγηιος Ἰχοδὲ 6ρταῦς 
Ποε {ο Ειαι]ς Αρο!ο. Τ]οῬο 11ο ἆγαροη ἱπρι 1ηΤο εἶνο μήν: οἳ νν]ίο]ι Ίνς (χγθνν ἃ 
ἀθνουγεά, απἀ ννας {οοάϊῖηπς οἩἳ. (πεῖγ | 8ἴοπ6. ἨοθιεπροἨ ἴἶα νναντίους {πτηοά 
Βοδ]ι νν]ιεη Οαάπιπ5 οἈπιο πρ η 5θατο] ; Εἰνεῖν αἲΠ5 ος. 9ης αποίηος, απᾶ οἳ] Γε]], 
οΓ ιοπι. Ἠονν πη[οτίππαίς ! εχοθρί δονθι, νο α[τθυννατάς αθδίκτρὰ 

675. ὠλένας δυιὼν βολαῖς, ἠιτοιοῖπρ Ἰς ' ἵπ Ὀπϊ]άίας Τιεὓες. 
αΓΠΙΦ τοϊέ]ι ους. Δίκειν 8 οίίεη πδεά {ος 685. ἐυείλοισι{οΥ ἐυνλίοισιρῖδαἈ αππεη- 
Βάλλει. ΑἰάπΦ οὐ]ίθά ἀλέναις 9 1ο εα- ΄ πιεηί οὗ ἠζμαστανα. 
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Καὶ σε, τὸν προμώτορος 

Ἱοῦς ποτ ἔκγογον 

Ἔπαφον, ὦ Διὸς γένεθλον, 

ἐκάλεσ᾽, ἐκάλεσα βαρβοάρω βιᾶ, 

ἑὼ βαρθάροις λιταῖς, 

βᾶθι, βᾶθι τάνδε γᾶν, 

σοί νιν ἔκψονοι κτίσαν, 

ᾧ διώνυµοι 9εαὶ, 

Περσέφασσα καὶ φίλα 

Δαμάτῃρ 9εὰ, 

πάντων ἄνασσα, 

πάντων δὲ γᾶ τροφός, 

κτήσαωντο' πέµπε πυρφόρους 

Φεὰς ἀμῦναι τᾶδε γῶῷ" 
΄ 2 ο -ω 

πάντα ὃ ἔυπετη φεοῖς. 

657. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

[Ἐπρλός] |-|--]--Ι». 
|--]ν-ἴνν 

ο... 
600 |»»]» νν]ν-]»-ἰν- 

ν-ἰ--]--- 
|-τἰ- νἰ--ἰ- 
|-ἰ- νἰ--» 
|-τ]-οἰ- -» 

οῦ |- -]- -1-»]-- 

./ 

Κρέοντ’, ὤδελφὸν μητρὸς ᾿Τοκάστης ἐμης, 
/ / 9 ε 5 τω ιτ Δ Δ 

λέγων τάὃ, ὡς ὀικεῖα καὶ κοινὰ χθονὸς 

Φέλω πρὸς ἄυτὸν ξυμοαλεῖν βουλεύματα, 

πρὶν ἒις μάχην τε καὶ δορὸς τάξιν μολεῖν. 

4 Δ λ / λ 

ἘΤ. Χωρει συ, καὶ κοµιεζε πὸν Μενοικέως 

μὴν ον 9ὰ 
οτ]Ὕ ή 
Γαἶγολνὰ 
ες. 

100 1» -ἰν “ἳ τμ 
κ λλ.ς. 

ττ]κτῇν τν. 
λα... 
ων. 
κ νο 
μι πα 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΠΙΡΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Και σε, τον έκγονον πέτε προκάτορος Ίους, ω γενέθλον Δίας, Έπαφον εκάλεσα, εκάλεσα βάρθα- 

ρω βόᾳ, ίω, βάρθαροις λίταις, βάθι, βάθι τάνδε γαν) σοι έκγονοι κπίσαν νυ, ἆ διώνυµοι Φέα 
Περσεφάσσα, και φίλα νέα Δαμάτηρ; αγάσσα πάντων, δε γα τρόφος πάντων, πτησάντο" 

πέωπε πύρφορους Ῥέας αμύναι τάδε γ) δε πάντα εύπετη Φέοις. ΕΤ. Χώξει συ, Χαι κομίζε 
τον Μενοίκεως Κρεόντα, αδέλφον έ ἅμης μήτρες Ιοκάστης» λέγων τάδε, ἆ ὡς δέλω ξύμεαλειν προς 

αύτον οικεία βουλεύματα και κοίνα χθόνορ πριν µόλευ εἰς τε µάχην και τάξιν δόρος. 

ΤΒΑΝΒΙΕΑΤΙΟΝ. 

Απά προῃ {π6ε, (πε οΠβρτῖηπσ οἱ οἰά ο{ ος πιαίετηα]|-απόερίοι Το, 
Ο ΡΓΟΡΕΠΥ οἱ δαρίίετ, Ἐραρ[ι5 Ἠανε 1 σα[]εά---Ι πανε οπ]]εὰ ΤΠ α Το- 
τεῖση {οηριιε---αγ, (11 {ογείση ῬΓαγεί5, «ΟΠΕ, 6Οἵηε {ο (Ἠ]5 Ἰαμ4, {1γ 
ἀεξοεπάαηί5 Ώανε οο]οπίζεά π ἵη γγπίοὮ (νο (οάάεβεες, Ῥιόκοτρίης, 
απἀ {πε ἆεατ «οᾶάες» Οεγε», αἴεεῃ οἱ αἲ], θἴποε εατίἩ ηαγίαγες αἱ], 
Ἠανε Πχεά-ίΠείγ-αὈοάς: 5επά (πε Ητε-Ῥεατίηπσ (οἀάεξεες {ο 5αοσος 
ἴἨ]6 γοα]η]----{οΓ εΥετγ ἰΠίηρ ἶ5 εΔΥ {ο {με (ορ, 

ΈΤεοσιες, [Επίεγῖπρ, |Γοἰϊοωεᾶ ὃν α ΙΗεοσεπβετ, {ο ὠ]οπι Ἶε δρεαίο.] 
(ο (που, απά Ὀτίησ-]]ί]εγ Μέηωεεις’5 80Π ΟΓόοη, ΠΙΥ πποίΠετ ο7ο- 
οἀρία”5 Ὀγοί]ες, {είς ΠἨἶπι (5, εἶναι Τ ννΙδΕ ίο οοη{εΓ υγ] Πίπι οἩ 
Ῥτϊναίε πωοί{ετς απἆ οη-(Πησς-οί-ρυβ]ἰο-οοποετη {ο {ε είαΐε, Ὀείογε 
νε Ρο {ο Ῥα]ε απά Ἱπίο {Πε ταη]5 οἱ ν/αΓ. 

687. Α πιαςδς οΓ ρτεαίθῖ ΏΟΠΦ6ΠΑ6Ε {αἨ 
ες Ἐροάε οοπίαἶπς, εου]ά Παν] Ὁᾳ 
εχρΓεδ5ας ἵηπ αἩ οφιια] ηΙΠ]ΡΘΓ οΓννοἵςς. 

689. Βοπιε αεσοουηί οἱ Ἐραρμας, απά 
οἱ Πῖς πιοί]εχ Το, ννας σίνεη 1π {ῑιε ποίθ 
αἲ νογεε 2056. 

693. Ῥοιδοη 5375, “΄ Τε ο]ο]ίαςί 
τουὰ σῷ νιν ἐκγόγω, ΝΥΠΟΤΗ Τξ ννα {ο]]ονν ὁι 
διώνυκοι 11186, νν] 8οΠιθ ΙΜ38. απά 6- 
ἀδομν, Ρο ίμο τοαβΊης Τη {1ο πεχί πε.” 

695--.696. Ἑγ Ῥτόρειρίπε αμᾶ Οέτερ 
πΙαΥ ργοβαδβ!γ Ὦο πιεαη! {πε ἀῑν εγβίοι οΕ 
ὑπηίῖης απά επιρ]ογππεπί ος μιδΡαπάτγ. 

098. πάντων δὲ γᾶ τροφὸς,ΓοΥ έῑιε Εαγί]ι 
ἱδ πΊΙΥΦε (ος ποιγἰδ/ιογ) ο αἰὶ ἐμῖπρς. 

699. Ἀονοτα] εἀΠΙοΠΒ σῖνθ ἐκτίσαντο, 
δα 58. ἐκτήσαντο, Υν]ιῖο]ι Ὦ0Γ6οἨ, Υ6-. 
1εείπε πε αυρππεηί, αἀορίεςά, ΕΟΙ πυρ- 
φόρους, Πτε-υεατίπρ, ΠΙαΏΥ εορῖε» Ἠανθ 
πυροφέρουοκ/(γο-Ὀεατίπβ, ΟΥ το]ιέαί- θεαγῖηβ, 
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Καΐ τοι ποδῶν σῶν µόχθον ἐκλύει παρών |- "ιν -]- -]ν .. "ιν ε. 

ὁρῶ γὰρ ἀντὸν πρὸς δόµους στείχοντ ἐμούς. δν 1. αν 

ΚΡΕΩΝ. 

Ἠ πόλλ᾽ ἐπῆλθον, ἔεσιδεῖν χρήζων σ᾿, ἄναξ |- "ιν -ιν -]ν -](- Ἵ» 7 

᾿Ἐτεόκλεες, πέριξ δὲ Καδμείων πύλας Τ10 |» ν ν]ν -τν -ἰ» -|- -]ν α 

Φύλακάς τ᾽ ἐπῆλθον, σὸν δέµας ἠηρώμενος. [ο [νο εν α-]νν 

ΕΤ. Καὶ μὴν ἐγώ σ ἔχρηζον ἐεσιδεῖν, Κρέον᾽ |--(ν -Ιν -Ιν-ΙΙν -ἰνν 

πολλῷ γὰρ ἔὔρον ἐνδεεῖς διαλλαγὰς, |-σ]- τιν -ἰν τιν -ί-- 

ὡς ἓις λόγους ἕυνηψα Πολυνείκει μολών. |- -]ν -]ν -ᾖ- ν ν]- "ιν α 

ΚΡ, Ἴκουσα μεῖζον ἀντὸν ἢ Θήθας Φρονεῖν, Τ1ὅ |- -]» η. -ι» -]- "ιν ᾱο 

κήδει τ΄ ̓ Αδράστου καὶ στρατῷ πεποιθοτα. |- -]» -|- -ν τιν "τν Ἴ 

᾽Αλλ) ἒις φεοὺς Χρ} παῦτ᾽ ἄναρτήσαντ᾽ ἔχειν. |- -ἰ» -]- -]ν -]- -ᾖν 3 

ΔΑ ὃ ἐμποδὼν μάλιστα, ταῦθ Ἱκω φράσων. |ν -]ν -ᾖν -|» -]- -]» - 

ἘΤ. Τὰ ποῖα ταῦτα; Τὸν λογον γὰρ ἀγνοῦ. [ν ην -ἰν -|» -ᾗ» -]- 3 

ΚΡ. κει τις ἄιχμάλωτος ᾿Αργείων πάρα. 720 |- -Ίν "ιν "ιν -]- -[» 3 

ἘΤ. Λέγει δὲ δή τι τῶν ἐκεῖ νεώτερον } |- -]» -]» -Ί» -ᾖν -]- ., 

ΚΡ. Μέλλειν πέριξ πυκνοῖσι Καδμείων πολιν |- -]» -ᾖν -]» -]- τν 

ὅπλοις ἑλίξειν ἀντίκ' ᾿Αργείων στρατὀν. [ν-ἰ--Ι- -ἰν-Ι- -ἰνν 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΦΠΙΡΗ ΔΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Και τοι πάρων έκλυει µόχθον σων πόδων γαρ ὅρω αύτον στειχόντα προς ἔµους δόµους,. ΚΡΕ- 
ΩΝ. Η επήλθον πόλλα, χρήζων είσιδειν σε, άναξ Ετεόκλεες, δε επήλθον πέριξ πύλας τε φΦύλα- 
κας Καδωείωγ, Ἀηρώμενος σον δέµας. ΕΤ. Και μην έἔγω εχρήζον είσιδειν σε, Κρέον' γαρ ξύρον 
διάλλαγας πόλλῳ ένδεειςν ὡς όλων ζυν/ψα εις λόγους Πολυνείχει. ΚΡ. Ἠκούσα αύτον Φρόνειν 
Μείζον η Θήθας, πεποίθοτα τε κήδει Αδράστου και στεάτω. ΄Αλλα ταύτα χρῃ ἔχειν αναρτ»- 
σάντα εις Ῥέους. ΄Α, δε, καλίστα ἔμποδων, ταύτα ὕκω Φράσων. ΕΤ. Ποία τα ταύτα; Γαρ 
άγνοω Τον λόγον. ΚΡ. Τις αιχµαλώτος ἥκει πάρα Αργείων. ΕΤ. Δη΄δε λέγει τι γεώτερον των 
έκει; ΚΡ. Στράτον Αργείων μέλλει αύτικα ἑλίζειν πόλιν Καδμιείων πυκνοίσι ὅπλοις πέριξ. 

ΤΕΑΝΘΕΑΤΙΟΝ. 
Ὑεί Ἰοἱ Ὀείης αί Ὠαπά ηε 8ραΓε5 {με (γουΏ]ε οἱ ΙΠΥ είερ; {ου 1 

Ῥεγοεῖνε Πίπι αἀναποίῖηυ {ονατάς ΠΙΥ πιαηξίοη | 
Οκεον. [ Επιετίπρ.] Ανευτεά!Ιγ 1 Ώανε νἰει(εὰ πἸαΏΥ Ῥ]αοες, ἀεείτῖας 

ίο5εε γου, Ο Κίπο Είόοε]ες, απά 1 Ἠανε Ῥεεπ τουπά {ο {Πε ραίες απά 
βυαγάς οΓ{Ώε ΤΠεῦαΠς, Ἰοοκίης {ου γοιγ πια]εδίγ. 

Έτεοοιεβ. Απά Ιπάεεά Ι να Ἰοησίηρ ἴο 56ε Υοι, Ογέοης {ος 1 
{ουπά γευοποΙἰαί]ου αἰιορείῃεν Ἱπιργασιίσαβ]ε, Νε οἩἳ ΠΙΥ οοπηίηπρ 
Ι εηίεγεᾶ Ἱπίο οοη{εγεησε γη] Ῥοἱγηίοςθ, ΟΌΚΕΟΝ. 1 Ώανε Πεατά (]αί 
Ώε πηεαΙίαίες φοπιείΠίησ-μίσ]εγ παν ΤΗεῦε», εοηβάίηο ἵπ Πῖς αἰίαποε 
νη(Ὦ Αἠγαδίας, απά ἵη Πῖς αΓΠΙΥ. Βυί (Ἠοδε (Π]ησς ἴί Ώεβογες 5 {ο 
Ἠο]ά ἵῃπ-ἀερεπάεποε ο {πε ος! Ναι οἱγουηδίαηςθΒ, ΠοίΨθνετ, ἆγε 
τηοβί-Ιππηλεάἰαίεἰγ Ὀείογε 15, γα (πεςε απη 1 «οπῃε {ο ασαιιαϊηί γοι. 
Έτεοοσιες. ΟΕ ν]αί ἀεδογίιρίϊοη αγθ {Πεγὸ Ἔον 1] οοπιργεβεηἆ-ποί γοις 
ΠεαΠΙηρ. ΟΠΕΟΝ. Α ργῖσοηΏες 5 ατγτῖνεὰ {γοη {Πε Ἀγσίνες. ἘΤΕοΟΟΙΕς. 
ἨγεἰΙ, απά Ὀτίησς Ἡε αΠΥ ηενις οϐ {Πε ορεγαϊίοης ἵη-ἰπαί-απατίοτ ὃ 
Οπεον. Τ]ναι (με {ογςες οί (χε Αγρῖνεν αγε ρτερατίησ Γογίνν{(Ώ {ο επ-- 
οοπηρα5» {ο ον οΓ (πε 0αἀιηπέαις υγ (Π1οκ]γ-γαησεὰ αγπης αγοαπά ! 

709. Οτόοη, αν Ίνα Ρείογο Ώεθῃ πἹΘη- | παςγ ἀῑά ποί οἸεατ]γ 86ο ἴἨα οοπδίγας- 
Ποπεά, ννας Ὀνοί]ος {ο «οσάρία, απά | ορ Ἠθιθ. Ἠο αάάς, “δα αιά{έατ ἔμαυ- 
«οπδε(εΠί1γ πο]ο οϱ Ἐιόοσ]ες. τόν. ΑεἰδίορΙ. Ἰγαοὶθίτ, 469. Τί τοῖσδε 

711. σὸν δέµας Ἀπρώμενου Π{θγα]]γ, | σαυτὸν ἒις λόγους τοῖς Ἀηείοις ζυνάπτεις. 
λιπέῖηρ ου ἐν) ὑοάψ, ἵπ Εηρ]ϊείι νυ]σατ.! 716.88. πεποιθότα. Α]άπ8, πεποιθέναι. 

715. ἐνδεεῖς, ἀθ[ιοἰεπέ, ι8είεδθ, επιγίψ. 719. Βόρμος]ε ἵπ Πῖς Τγαςλίπίας, ν. 
714. Ῥοτεοῦ ΠΙ{ΟΥΠΙΒ 18 ἴαί αἱοκα- 78, Ἰνας {]5 Πε αἰπιοδί νγοτά {ος νγοτά, 



δ4 794. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΕΤ. Ἐξοιστέον γ΄ ἄρ όπλα Καδμείων πόλεν. |- -]» -ᾖ» -]» -|- -ᾖ» 3 

ΚΡ. Ποῖ; Μῶν νεάζων ὀυχ. ὁρᾶς ἃ χρὴ σ᾿ ὁρῶν} 190 |- -[ν -]- -]ν -Ίν -Ίν ν. 
ΕΤ. ᾿Ἑκτὸς τάφρων τῶνὸ, ὡς µαχουµένους τάχα. |--]ν-]- -ἰ--ν-Ι-- 
ΚΡ. Σμικρὸν τὸ πλῆθος τῆσδε γῆς ὃν ὃ ἄφθονον. [- -ἰ--- -» -]- -]νν 

ΕΤ. Ἐγώδα κείνους τοῖς λογοις ὄντας Φρασεῖς. |ν "ιν -|- "ιν .. μυ κ 
ΚΡ. Ἔχει τιν ὄγκον τ΄ Άργος Ἑλλήνων πάρα. |» -]» -]ι- -ν -|- Ιλ [ν - 

ΕΤ. Θάρσει' τάχ’ ἀντῶν πεδίον ἐμπλήσω φόνου. Τ90]- -|ν -||-νν]- -ἰ--|- - 

ΚΡ. Θέλοιμ᾽ ἄν' ἀλλὰ τοῦθ ὁρῷ πολλοῦ πόνου. [ν [νι τν -Ι--ιν - 

ΕΤ. Ὡς ὃν καθέξω τει χέων ἔσω στρατόν. |- -]» -]- -ἰ» .. -ι» . 

ΚΡ. Καὶ μὴν τὸ ικα ἐστὶ πᾶν ἐυδουλία. |- -|» -]- -]--|- -]» . 

ΕΤ. Βούλει τράπωµαι δη) ὁδοὺς ἄλλας τινάς ; |- -ι» -|- -τν -]- .]ω ν. 

ΚΡ. Πάσας γε, πρὶν κίνδυνον ἓις ἁπαξ μολεῖν. Τδυ |- -ιν -]- -|» -ᾖ» -]-- 

ΕΤ. Ἐι νυκτὸς ἀντοῖς προσθάλοιµεν ἔκ λόχου 3 |- -]ν -]- -ἰ» -ᾖ» -]ν ο. 

ΚΡ. Ἐέπερ σφαλείς γε δεῦρο σωθήσει πάλιν. |- -|ν -» -]ν -]- -ἰν χ 

ΕΤ. Ἴσον Φέρει νύξ᾽ τοῖς δὲ τολμῶσιν πλέον. |ν -]» -]- -|» -|- -[ν η 

ΚΟ. Ἐνδυστυχῆσαι δεινὸν ἐυφεόνης κνέφας: |- -ἰν -]- -]ν -ᾖ» -]» Ἅ 

Ερ. Ἁλλ. ἀμφὶ δείπνον ὀῦσι προσθάλω δόρυ; 40 |- -]ν -[ν-ιν -ᾖ» -ι» . 

δλ ΤΗΕ ΟΠΡΕΗ, ΑΝΌ ΕΝΟΕΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΕΤ.’ Δρα γε πόλει Καδμείων ὅπλα εξοίστεο. ΚΡ. Ποι; ἹΜων ουν ὄρας γεάζων ἆ χβη σε ὄραν ; 
ΕΤ. ΄Έκτος τώνδε τάφρων, ὡς τάχα µαχούµενους. ΚΡ. Σμµίκρον το πλήθος τήσδε γης" δε δι 
άφθονο. ΕΤ. Έγω είδα κείνους όντας 3ράσεις τοις Ἀόγοις. ΚΡ. Το Άργος πάρα Ἑλλήνων έχει 
τίνα όγκογ. ΕΤ. Θάεσει' τάχα εμπλήσω πέδιον φόνου αύτων. ΚΡ. Θελοίμι αν’ άλλα ὅρω τού- 
το πόλλου πόνου. ΕΤ. Ὡς ου καθέζω στράτον έσω τείχεων. ΚΡ. Και µην το παν γίχων έστι 
Ευθούλια. ΕΤ. Βούλει δήτα τραπώμαι τίνας άλλας ὅδους; ΚΡ. Πάσας γε, πριν ἅπαξ µόλειν 
εις κιδύνο. ΕΤ. Ει προσβαλοίµεν αύτοις εκ λόχου νύκπος; ΚΡ. Είπερ γε σφάλεις σωθήσει 
πάλιν δεύρο. ΕΤ. Νυξ φέρει ίσον δε πλέον τοις τολμώσι. ΚΡ. Εγδυστυχήσαι ανέφας εύφρογης 
δείνον. ΕΤ. ΄Αλλα Πρόσθαλω δόρυ οὖσι άµφι δείπνον 5 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Έτεοσιες. Τπεγείογε (πεη {ΓοΠι {πε οΙίγ οἱ ίε ΤΠεβαυς πηὰδέ ους 
έγοορς ὃε 1εὰ {οτίΠ. Οπεον. Ἠ/ΠΙίΠει ὃ [45ἱάε.] 3εε γοι ηοί, (μγοιρ]- 
γου(]-Ιππρείποας, ναί Ιέ Ώε]ονες γοι {ο 5εεὸ ΈτεοσιΕες. Βεγοπά {Πε 
{γεησ]ιθς, 8 νε 4Γθ ΦΠΟΓΙΊΥ {ο εΏσαρε. ΟΠΕΟΝ. Βηια[] 19 ἴΠε Ποςί ος 
ΕΠπίς απ ἆ---Ῥ{ {λε {ου Ἱππιπιεγαβ]ε! ἘΤεοσιξα. Ι Κπον {Πεγ ατε Ὀοἱά 
η ΨοΓά5, ΟΚΕΟΝ. Αγσος οϐ (Πε (τεέκς Ίας βοἴηε τεπονπ! Έπεο- 
οΙιΕ5. Ῥε οοηβάεπί: 8οοἩῦ θα]! 1 ΠΙΙ (πε ρ]αῖης γα (εὶς »Ιαισηίεγ! 
Οκεον. 1 νγου]ά 1{ ννεγεςο: Όυί 1 εεε (]ς-ἰδ-απ-ασοβίενεπεηί οἱ πιο] 
Ίασογ. Έτεοσιες. Ναγ 1 ]] ποί τερίγαῖη ΠΙΥ {ογοες ΠΙΠ έ1ε ννα]]ς! 
ΟἈξον. Απά γεί {πε πΏο]ε ο {πε γἱοίοτγ 15 Ργιάεησε! ἘΤΕΟςΙΕΘ. 
Ἠ)]βῃεεί οι ἴπεη 1 εἸοι]ά Ἠανε ΓεσοιΙΓβε {ο ΑΠΥ οίπεγ πεᾶηςὸ 
ΟπΕον. Το ετεΓγ πἹεβης, Ιπάεεά, γαίΏεΓ (παπ οηοε 6ΟΠΊΕ ΙΠίο ρεΓῖ! 
Έτεοσιες. ΊΝ Παί ΙΓ ννε ἀατί αροη (πεπα {Γγοπι απηβιΙδ] Ὁγ πΙρΏίὸ ΟΕΕΟΝ. 
1{ αἲ Ἰεαεί γοι {αἲ], γοι ν]]] τείατῃ -Γογ-κα{είγ αραϊη Πἰίπεγ! ἘΈτεο- 
6158, ΝΙρΡΠί Ῥτίησς ευα]Ι(γ-ο[-αάναηίαρε---απὰ δοιηείΠίΏσ-μἹογε {ο 
ἵπε ἁατίησ]! ΟπΕΟΝ. Το [α]]-ο[-εασσοεςς 1Π {πε ἄαγκηεες οἳ ηἰσΗηί .Ι5 
ἀτεαά({α]! Έτεοσιε». ΤΠεη επα]] Τ ππαΚε απ αἰίασ]ς αροη (Πειη νγη]]εί- 
(πογ-αγε πμ ίε πιϊάδἰ οί α Πιεα] ὁ 

734. ΑΙάπς ανά πιοςί 99. Ἠανε τ΄ ἄρ᾽. | ἵηρ :Τύχη τὰ Ὀνητῶν πεάγμιατ’, ὄυκ ἐυρουλία. 
796. Τη δονετα] ϱἀ1{10ῃΒ Υνε βπά µαχο-| ᾖΤ8τ. Α]άας εἀῑίεὰ σφαλεῖς. ΝαἱεΚε- 

µένους, ἵπ {8η56 απά πιθίτο ΙΠέΟηΡΓΙΟΠΘ. | παετ εαΏε(πέεὰ σῶς ἥξεις {ΟΥ σωθήση. 
798. ῬΙεἴδοη ᾳανο κἀν ἐυξουλία, Ὀαά!]ψ.| 740. ΕΟΓ προσξάλω ΕΤο(ἶΙ8 Ρ8νθ πεοσ- 

Ῥοΐβοῦ Πετε αιοίθς {1θ (ι]γ οἱά 5αΥ- | θαλῶ,θηά Α]άῑῑ5 προσεάλλω,βοῖ]ι {αυ]11655. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 74]. 5ο 

ΚΡ, Ἔμπληξις ἂν γένοιτο' νικῆσαι δὲ δεῖ. |--|- -ν -ἰ- -ἰ--ἰ- - 

ΕΤ. Βαθύς γέ τοι Διρκαῖος ἄνα χωρεῖν πόρος. |» -]» -]- -]» . »]- - [ν » 

ΚΡ. Ἅπαν κἄκιον τοῦ Φυλάσσεσθαι καλῶς. |» -ἰ» -]- -]ν -]- -]ν - 

Ἡτ.- ή ὅ-, ἓν καθιππεύσαιµεν ᾿Αργείων στρατό»: ἵν -Ί» -]- -ἠν -]- -]ν . 

ΚΡ. Κάκεῖ πέφρακται λαὸς ἅρμασιν πέριξ. Τ45 |--ιν-- -Ιν-ν -Ιν- 

ΕΤ. Τί δῆτα δράσω; Πολεμίοισι δῶ πόλιν; ἱυ-[--|-ν τν ιν των 

ΚΡ. Μὴ δῆτα' βουλεύου ὃ ἐπείπερ ἔἴ σοφός. [--ἰν---Ιν-Ιν-ινν 

ἘΤ. Τίς οῦν πρόνοια γέγνεται σοφθωτέρα ; |ν -]» -ᾖ» - |ν -]ν -]ν - 

ΚΡ. Ἑπτ ἄνδρας ἄντοῖς Φασὶν, ὡς ἤκουσ᾽ ἐγώ--- |- -» -]- -ν -]- -ᾖν - 

ΕΤ. Τί προστετάχθαι δρῶν; Τὸ γὰρ σθένος βραχύ.|- -|- -|ἰ- -]ν -ν-ἰκν 

ΚΡ. Λόχων ἀνάσσειν, ἑπτὰ προσκεῖσθαι πύλαις. |» -ᾖ» -|- -]» -]- -]» - 

ΕΤ. Τί δῆτα δρῶμεν ; ᾽Απορίαν γὰρ ὂν μενῶ. ν -]- νυν -]ν -ᾖ» -]» - 

ΚΡ. Ἔπτ ἄνδρας ἀντὸς καὶ σὺ πρὸς πύλαις ἑλοῦ. |- -]ν -]- -ἰ» -ᾖ» -ν - 

ΕΤ. Λόχων ἀνάσσειν, ἢ µονοστόλου δορός } [- -]» -]- -]» -]ν -ιν ν 

ΚΡ. Δόχων' προκρίνας ὀέπερ ἀλκιμώτατοι. 15ου [ν -ἰν -[ν -]» -[ν -]» ν 

ΕΤ. Ἐυνῆκ” ἀμύνειν τειχέων προσαμράσεις. |» -]» -]- -ᾖ» -ᾖ» -]ν . 

ΚΡ. Καὶ ξυστρατήγους' ἓῖς ὃ ὤνὴρ ὂν πώνθ ὁρᾳ- |--ἰν-ι--ιν-(--Ι»- 

ΤΗΕ ΟπΠΡΕΕ. ΑΝΡ ΕΝΟΠΙΣΗ ΔΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ. Εκπλήξις αν γενοίτο" δε δει γικήσαι. ΕΤ. Διρκαίος πόρος γε τοι βάθυς αναχώρει. ΚΡ. 
"Απαν κακίον του Φυλασσέσθαι κάλως. ΕΤ. Δε τι ει καθιππευσαίµεν στράτον Αργείων; ΚΡ. 
Και έκει λάος πεφράκται πέριξ ἅρμασι. ΕΤ. Τι δράσω δήτα» Δω πόλυ πολεμιοίσι» ΚΡ. 
Μη δήτα᾽ δε βουλεύου επείπερ ει σόφος. ΕΤ. Τις προνοία ουν γέγνεται σοφώτερα. ΚΡ. Ἔπτα 
άνδρας αύτοις, φάσιν, ὡς έγω ηκούσα--- ΕΤ. Προστετάχθαι δραν τι; Γαρ το σθένος βράχυ. 
ΚΡ. Ανάσσειν λόχων, προσκείσθαι ἕπτα πύλαις. ΕΤ. Δήτα τι δρώμεν; Ταρ ου μένω απόριαν. 
ΚΡ. Και συ αύτος ἕλου ἕπτα άνδρας προς πύλαις. ἘΤ. Αγάσσειν λόχωγ, η µονόστολου δόρος ; 
ΚΡ. Λόχων' προκρύας ὁίπερ αλχιμώτατοι. ΕΤ. Ἐυνήκα" αμκύνειν προσάµεασεις τείχεων. ΚΡ. 
Και ζυστρατήγους) δε ἓις άνηρ ουχ ὅρᾳ πάντα. 

ΤΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Οπεον. Τευτος νου] Όε Ἱπερίτεά : Ὀμέ Τί 19 πεσεξδατγ {ο 6ΟΠΩΠΕΓ. 
Έτεοοιες. ΤΗε Πἰτοόαη Γογά, αραἶπ, ἶς ἀεερ (ο ρ858. ΟΠΕΟΝ. Ένετγ- 
Ώηθαδιγε 15 Ἱηίετίογ {ο ἰλμαί-ο[-ραατάίης πίῃ-σασίοη. ΈἘΤΕεοσιΕς. 
Ῥιί νν]ναί ΙΓ νε επατρε-νΙ(]-οανα]γγ οἨ {πε αγΠΙΥ οῇ {Πε Αγσὶνες ὃ 
ΟπΕεον. Απά γοηπάετ (πείγ ἱη(απίεγ ἶ5 Γεποεά τουπᾶ υγ οἨαγίοίς! Ἑ- 
ΤΕΟΟΙ Ες. Ὁ αί 5ια]1 1 4ο (επὸ (ῑνε αρ πε οἵίγ (ο ἵε 6ΠοΙηγ ὸ 
Οπεον. ΟεγίαίΠ]γ πο: Ὀαί ἀειίδεγαίε Ι{γοι αγε γηῖςε! Έτεοσιαξς. αι 
5οΏεηε ΠΟΥ νν!]ἱ Όο (νε πιοτε ργαάεπ{} Οπεον. Βεγεη Πωεη απἹοησκί 
ἴπεπῃ, (Π1εγ 5αΥ, ας ΙΤ πανε Πεατά-------, Ἑτεοσιξες. Ηανε Ῥεει αρροϊηῖ- 
εἆ {ο ἆο ναι Έου ἴἶα {οτος 19 διωαΙ! Όπεον. Το εαά Ὀαπάς {ο 
ἰίαςΚ ἴἩε 8εγεΏη ραΐθ. Έτεοοιπ. Τπεη ννηαί Πιιδί νε 4ο) ΈοςΙ 
ψἩ] ποί αὐϊάε ΙΕῖς Ιπάεοϊδίοπ! (πεον. εἰ], απἁ ἆο γοι γουτεε]ξ 
εἨιή8θ 8ενεΏ ΠπεΏ {οΓ (ε σαΐες. Έτεοοιες. Το πεαά ἀῑνίδίομς, ος {ος 
εΊηρ]ε οοιηθαἰὸ ϐΌµπον. Πἱνίδίοης: δεἰεσίίησ {Ἠοβε νο αγε Ὀγανεεί. 
Έτεοοιεα. Ι υπάεγείαηᾶ :---ἴο ἀε[επά (χε αρρτοας] οἱ {πε υνα]ὶς ὁ 
τον. Απά κέι-ίπεπῃ-οίμεν Ἱεπάεγς---ίου οηΏε ΠΙΣΩ 5θε5 ποῖ αἲὶ | 

744. Αἰά18, πιονί Πκε]ν Ὦγ αη ονου- ; ἔΓοπι 118 Ἰηκεγίίου, Τ Οκίη]ς, 18 ἀοιν{βα]. 
δἰσίιτ αί Ῥγεςα, ῥγ]ηἴθς στρατῶν. - Γ Τδ0. Ἐοῦ προστετάχθαί νενετα] «ορίεδ 

746. Βενεια] Μ 55. Ἰανο πολεμίοις δώ- :Ἠ8νε προστέτακται. 
σω. Αἰάις εἀ[ίεὰ πολεμίοισι δώσω. Γ π08. ἵω πιοδὶ οἀἴτίοης απ] Μ95, νε 

748. Τὶιε «ΟΡΙΠΙΟΠ τθαΚίης 18 γύεται.  Ὠπὰ ἀντοῖς. Το Γ118 θτκί Ἠβσαγὰεἆ ἀυτές. 
Τἳ να 9σαἱΐσου, Τ Ὀο[ΐονε, Ετδί ποξῖσοἁ ; 755. ΑΕἴετλόχων ππάθτδίαῃα ἀγάσσειν, 
ἴἶνε οπαἱδεῖοη ο, Ὀπίαων Ιπιρτογοπιθηῖ απά αξιογ προκείνας, ἄγδεας, 



20 708. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ἘΤ. Θάρσει προκρίνας, Ἄ φεενῶν ἐυθουλία » | -ι(- τιν -Ι--ιν- 

ΚΡ. ᾽Αμϕότερον' ἀπολειφθὲν γὰρ ὀνδὲν 9Φώτερον, |-νν]νν-]--ἰν -]- "ιν .. 

ἘΤ. Ἔσται τάὸ᾿ ἑπτάπυργον ἔς κύκλον μολὼ», Ἴ00|- -]ν -]ν -ᾗ» -- -]ν ” 

τάξω λοχαγοὺς πρὸς πύλαισιν. ὡς λέγεις, |- -]ν -]- -ᾖ» -]ν -ιν , 

ἔσους ἴσοισι πολεμίοισιν ἀντιθείς. [ιν ννν-ν-ίν- 

Ὄνομα ὃ ἑκάστου διωτριθὴ πολλὴ λέγειν, [ννν]--]- ας »ιν--|- -Ίν- 

ἐχθρῶν ὑπ ἀντοῖς τείχεσιν καθηµένων [- -» -]]- -[νι-]ν -|» 6 

τοῦ |--|--ἰ--ἰ--ἰ--ἰ-- 
|-τ]νἰν-ίνΙσ-Ιν- 

3 235 27 4 Ἀ λ ο» { . 
ΑΛΛ εἰµ. όπως ἂν μη κχαταργωµεν χερα 

3 Δ . ρω 

καΐ µοι γένοιτ ἀδελφὸν ἀντηρη λαθεῖν, 

καὶ ξυσταθέντα διὰ μάχης ἑλεῖν δορὶ, |--ἰν-νν ν]ν -[»-ινν 

κτανεῖν 9, ὃς ἦλθε πατρίδα πορθήσων ἐμή». ἱν -|--ννν]--|- -ν- 

Τάμµαυς ὃ ἀδελφῆς ᾽Αντιγόνης, παιδός τε σοῦ [ν -ἰ» -]- -|ν ν -|ι- -[» .. 

“Αίμονος, ἐάν τι τῆς τύχης ἐγὼ σφαλῶ, τἼο]- νυν ιν -ιν-ιν -|ν- 

σοὶ χρὴ µέλεσθαι τὴν δόσιν ὃ’, ἐχέγγνον |- -|ν-Ι- -ἰν -ΙΙ» -]νν 
Ν / ” ”- 5» 39525/ 32 ω 

την πρόσθε, ποιω νυν επ ἔξοδοις ερ ἄίς. --ἷνἰ-ἰν-ἴν-ἷν- 
--ἷνἰν-ἰν ἰ--ἰν 
ο .- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΗΣΗ ΑΟΟΡΒΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΕΤ. Προκρίνας 9άρσει, Ἡ ευρούλια φρένων» ΚΕ. Αμφότερο" γαρ Φάτερο απολείφθεν οὔδεν, 
ΕΤ. Τάδε έσται µόλων ες ἑπταπύργον κύκλον, τάζω λοχάγους προς πυλαίσι, ὡς λέγεις, άντι- 
θεις ίσους ισοίσι πολεμιοίσι. Δε λέγειν όνοµια ἑκάστου πόλλη διάτριση, έχθρων καθήµενων ὕπο 
αύτοις τείχεσι. ΄Αλλα είµι, ὅπως αν µη καταργώµεν χέεα και γεγοίτο µιοι λάδειν αδέλφον αν” 
πήρη, και ζυσταθέντα δία μάχης ἕλειν δόθι, τε κτάνει, ὃς ἠλθε πορθήσων έμιην πάτριδα. Δε, 
έαν ἔγω σφάλω τι της τύχης, σοι χρη µελέσθαι γάμους αδέλφης Αντίγονης, τε σου παίδος 
“Αίμονος δε την δύσιν, την πεόσθε εχέγγυον, νυν ποίω έπι έµαις ἔξοδοις. Δε ει αδέλφος µήτρος" 
τι δει µακζήγοεειν» Τρέφε νι άξιως, τε χάριν σου, τε την ἔμιην. 

ΤΒΑΝΡΙΗΑΤΙΟΝ. 

Ἐτεοοσιξβ. Πανίηρ «Ἡοδεη {ΠεΠῃ {οΥ να]ος, οἵ {ου ργιάεησε οἱ πι]ηα ὁ 
ΟκΕον. Ροβεεδεῖπρ ΡοίἩ: {ου εἰίπεγ ν]ίπουί (Πε οίπετ αγαἰ]ς ποίπίηρ! 
ΈπεοοιΕ». 90 5Πα1ἱ ἵί Ὄε :----Πανῖηρ' τεραϊγεᾶ {ο {πε δεγεη-ίοινεγεά εΙΓ- 
ου]έ, 1 ν]] αρροϊηί οἡ]είς αἱ (Πε σαίεΒ, 4» Του αἀνίδε, ορροδίης εαα 
επαπωρίοης {ο εαια] {οεςἱ Βυιί (ο ππεπί]οη {ε παππε ος εας]ι γγου]ἀ 
Ρε σγεαί ἀεἰαγ, (ε επεΠηΥ Ρεϊπς εποᾶπιρεᾶ απἆει ος νετΥ να]. 

Ἠπεγείογε 1 ν]] ρτγοσεεᾶ, (ἶαί νε Όε Ποί δἰαο]ς ο{ παπά: απά πιαγ 
Ἡ Ῥεία] πιε {ο Ἠανε ΠιΥ Ὀτοίπετ ορροδεά {ο πηε, απά Ρείης ]ο]ηί ἴπ 
Ραι{]ε ντ Ἠίπα {ο (αἷκε Ἠἶπα γη ΠΙΥ δΡεαΓ---αιιά {ο 5ἱαγ Πίτα (αί Ίαν 
6οπιε ἀεεο]αίίης ΠΙΥ οουηίτγ. 

Ῥαι 1{ 1 {11 τη ααρΏί ο{ 5αοσε5ς, {ο γοι Τέ Ώε]οηβς {ο 8εο-ίο ἴΠε πιαῖ- 
τΊαρε οἱ ΠΠΥ εἰσίετ Απίσοπε απά γοΓ 8ΟΏ ΗΦΙΠΙΟΗΣ αδίΠε Ρείτοί]α], 
{πε οοηίταοί Ῥείογε πιαάςε, Ι ΠΟΥ οοΏβΓΠ αί ΠΙΥ ροΐἵηρ ουί, Έογ γοι 
8Γε ΠΙΥ πποίῃει”ς ὈγοίΠεΓ---ΨΗΥ πεεά 1 πξε πΙαΏγ νογάςὸ Τγεαί πει 
ῬεεοπΙηρ]γ, ὈοίἩ {ου γοιγ ΟΨΏ βακε, απ {ου ΠηΙῃθΘ, 

760. ΟΕ ἐῑῖ νεγεε βενεταὶ γεαᾷῖηρε | Ὀοίμ ῬαάΙγ. Έογ ν]εί]ει ζυσταθέντα 1ε- 

Μητρὸς δ ἄδελφὸς ἐ' τί δεῖ μΜακρηγορεῖ 5 
τν ο ο .” /{ 5 ’ 

Τρεφ ἀξίως νιν, σοῦ τε, τν τ εμην χαρυ. 

416 ρῖνεη. ΑἱάΙΙ5 Ἰχ48, ἔσται τάδ᾽' ἐλθὼν 
δ) ἑπτάπυλον ἐς πόλυ. 30πΠπ6 Μ39. ν]ι- 
οιι! δ᾽, απ νν(ὴ ἑπτόπυργον ΓΟΥ ἑπτάπυλον, 
Ιαᾶνθ, ἔσται τάδ”' ἐλθὼν ἑπτάπυργον ἔς πόλιγ. 
Ο/]ιεγθ γοὰἆ ἑπτάπυργο ἐς πόλιν (κολὼν. 
Έουγ πόλο, Ἠαβστανο δι Ώςέτίπίθὰ κύκλον, 

767. 1ηδιεαά οἱ {1ο αοςιβαϊῖνε ἔυσ- 
παθέντα, Ώ ΟΠΕΣ Ίαν Όθεη 1παἆς ο (ἶια 
ἀαίϊγε ἔυστωαθέντι, απά ος ἐλθεῖν {ος ἐλεῖν, 

{οτβ {ο Ἐίέος]θς οἱ {ο Ῥο]γπίςερ, ἴιε ας- 
ειιδαῖῖνο ἴεΏθιο {ηε ΡΓΟΡΕΥ 6856. 966 ΠΙΥ 
ποίο αἲ ν. 658 οἵ 1ἱιο Μεἀόα, ΜΊιετο {πε 
οἰγουπιδίαπος» ατα ἀμᾷετεηίέ, Ἀσαίη {ο 
σοπιο αξ ᾖῖπι νν]ῖι ενα 5Ρρεας, ἀπά {ο {α[τα 
Ἰέπι ος ταίἶεχ έο έἑα]κο ῖπι οἱ ντι τε 
8ΡεᾶΓ, αἴα Ἰηθαπίησς ποῖ εχαςεἰγ 1ά6ι]- 
σα]; που ἵ5 {1 (ΟΓΠιθῖ ΕΧΡΥΘΒΡΙΟΠ αί 
αἱ εἰεσαπί ἵπ Ι4ϊοῦ}. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 770, ο7 

Πατὴρ ὃ) ἐς ἀντὸν ἁμαθίαν ὀφλισκάνει, 7Τὅ 1» -ἰν -[νν ν[ν -ἵν-ἰν- 

ὄψιν τυφλώσας' ὂυν ὄγαν σφ᾽ ἐπήνεσα᾽ |--ι- -- -ἰ--ιν-ινν 

ἡμᾶς τ ἀραῖσιν, ἣν τύχη, κατακτενεῖ. |- -ἰν «ιν -Ι----ἰ-- 

"Ἔν ὃ' ἐστὶν ἡμῖν ἀργὸν, ἐί τι 9έσφατον |- ιν -Ι- -Ιν-ίν-ινν 

ὀνωνόμαντις Τειρεσίας ἔχει φράσαι, |- -ἰ» -]- -ν ν -ᾗν -ἰν- 

τοῦδ ἐκπυθέσθαι ταῦτ᾽' ἐγὼ δὲ παῖδα σὸν 750 |--ν -- -ἴν-ιν-ἰνν 

Μενοικέα, σοῦ πατρὸς ἀντεπώνυμον, |» -ᾖν -]]- -τ» -ᾗν -[νν 

ἄξοντα πέμ γω δεῦρο Τειρεσίαν, Κρέον |--ἰ» τν ιν ν ιν ν 

σοὶ μὲν γὰρ Πδὺς ἓες λογους ἀφίξεται' |- -]ν-ν -ἷν -ἷν -Ίνν 

ἐγὼ δὲ τέχνην µαντικὴν ἐμεμψάμην [ν-ίν -ἰ- -ἰν-ν-ἰν- 
οΦ) ον λ «/ α.,. 3ῇ 
9η πρὸς ἀὐτὸν, ωστε µοι µομφας Εχει». 
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Πόλει δὲ καὶ σοὶ τωῦτ ἐπισκήπτω, Ἐρέον, 

τβῦ |- -|ν -[ν-|--|--ἰ-- 
ο... 

ἤνπερ κρατήση τώμὼ, Πιολυνείκους νέκυν |--]ν-ᾖ--Ιννν--Ικν 

µήποτε ταφΏναι τηδε Θηραΐα χθονί |-νν]ν ---ἰν-ι|--ίν» 

Φνήσκειν δὲ τὸν 9άψιαντα, κὢν φίλων τις Π. [--ἷν -ἰ- -Ιν-ἰν -ἰ-- 

Σοὺ μὲν τώδ᾽ ἔῑπον προσπόλοις ὃ) ἐμοῖς λέγω, {9ο |- -|ν-ί- -]» σι» -ιν - 

ἐκφέρετε τεύχη. πάνοπλά τ᾽ ἀμφιολήματα, |-νν]ν-Ι-νν]ν -ᾗν -ἰ» ν 

ὡς ἒις ἀγῶνα τὸν προκείµενον δορὸς |- -ἰν -ἰν -]ν -ν -]ν ν 

ὁρμώμεν δη ξὺν δίκη νικηφόρῳ. [- -] “ιο -]- -]ν- 

ΤΗΕ ΟΕΡΕΙ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 
Πάτηρ δε οφλίσκανει αμάθιαν ες ἁύτον, τυφλώσας όψιν σφε άγαν ουκ επήνεσα" τεζμας κατάκ- 
τενει αραίσι, η τύχη. Δε ἓν έστι άργον Ἡμειν, εἰ Τειρέσιας οιωνομκάντις έχει τι Φέσφατον Φράσαι, 
εκπυθέσθαι ταύτα τούδε' δε, Κρέον, έγω πέµψω σον παίδα Μενοίκεα, αυτεπώνυµον σου πάτρος, 
αξόντα Τειρέσιαν λεύρο' γας σοι («Εν αφίζεται ἥδυς εις λόγους" δε Ίδη έγω εκέµιψακην κάντικην 
πέχγην προς αύτον, ὥστε µοι ἔχειν µόμφας. Δε ταύτα επισκήπτω πύλει και σοι, Κρέον" ήγπερ 
τα έµα πρατήση, µήποτε ταφήναι νέκυν Πολυνεικους τήδε Θηθαίᾳ χθόνι’ δε το Ῥαψόντα Ἁγή- 
σχειν, και αν η τις Φίλων. Τάδε μεν είπον σοι’ δε λέγω έµοις πρόσπολοις, εκφέρετε τεύχη, τε 
πάγοπλα αμιφιολήµατα, ὡς ἤδη ἕυν γωκήφοω δίκη ὀρκώμεν εις τον προκειµενον αγώνα δόρος. 

ΤΕΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. 

ΜΥ {αίποευ, Ἡούγενετ, Ίας {ο ΙαπεΠί αΏ αοἰ-ο[-πιαάπεξς οἨ. Πϊπιφε]{, 
Πανίησ ριυί-οιί Ὠὶς θἰσΏί :---Πίπα 1 ργεαί]γ ρταῖσε ποῖ: εγεῃ 5 γη]] Τε 
Ἠτ]-ίο-ἀεα(ἴι ννΙι Ἠἱ5 ουγςες, 1{ Ώε οαΏ αοσοπηῃ[ἰδ-]]ς νΙδῃ 
.Βυΐ ους (Πίης ἶ5 ]ε[ι-απάοπε Ὦ} ας---β Τιγόρίας (λε απσατ Ίας οηΥ 

Ρτεαίἰοίίοι {ο ἀεοίαγε, ἰο επαίγε Ιέ οἳ Ὠἶπι: νΠεγείονε, Οτέοη, Ι νὶ 
5εηά γουγ 6ου Μεηασεις, υοίησ-ο[-ἴπε-5απιε-ηαπηε νη(Ὦ γοιν {αίΠεγ, 
ο Ὀτίηρ Τιγόνίας Ὠ ες {ου γα γοι ἰπάεεά ν]ὶ Γο επίεΓ ρ]εασαπί- 
1Υ Ιπίο ἀϊξοουτςε--- αἱ Ἰαἱε]γ Τ τιάϊου]εὰ ἴπε ἀῑνίωϊης ατί {ο Ἠϊπι, 5ο 
ἰ]αί ασαἰηςί Πῃε Ὦε Ἰας α σγιἆσα. 

Νονν (5 εμαγσε 1 σῖγε {ο ίΠε οἴίγ απά ίογοι, Οτέοη, «1 πιγ αὐπις 
ο]ια]] ργενα]], Ώονεγ {ο ὈἨγ (λε ἀ4εαά-Ροάγ οί Ῥο]γηίοες η είς Τμε- 
Ῥαη Ἰαπά: απά Ιδί ίμο πιαπ νο Ὀωγίες 1 ἀῑςο, εΥεΏ εἹοι]ά Ἰιο Ὃς 
8ΟΠΙΕ-ΟΠε οἱ ους [εάς.” ΤΗ (πεη Ἰναγε 1 επ]οϊπεά γοι: απά {ο ΠΙΥ 
αἰίεπάαηίς ΤραΥγ, ΒΗΙΝα ΕΟΝΤΗ ΜΥ ΑΟΟΟΟΤΠΕΜΕΝΤΕ ΑΝ) 
ΜΥ ΡΑΝΟΡΙΥ ΑΕΜΟΡΗΒ, τἶναί νο πιαΥ {οτίηγγὮ ντ οοπαεΓ- 
Ίηρ ο υδίῖίεε ἰαΚε-οιγ-ροβδίίίου ἵπ {πε αρροϊπἰεά οοπίεδί οἱ {πε 8ρεα5. 

πο σγανο {ου {πα οἴτοιπιβεα αοορῃῖ. 
781. Α]άάδ απά α {ἔονν Ο{116Γ8 ἔου ἐυ- 

τεπώγυμον νο ἀγτεπώνυμιον, ΝΠῖς]ι 19 αἶδο 
1ηθί ντι Ἱη ορτίαϊη ΜΤΒ, 

789. Ἰηδίοαὰ οἳ ἄζοντα, ἨΝ βπά ἵπ 
8ΟΠΙ6 ο0Ρ165 λαξόντα, ἃ ν]]ε τεαά]ης. 

σ90, ΑΙάπ5 {οἵ ἐἴπον ας ἐνδ. 

τΤττ. 90118 ο1ήοηθ Ἰανο ἡμᾶς δ, ο- 
μεις, απ Τ εηὶς ρτο[εταΡ!Ιγ, ἡμᾶς τ’. 

718. Βενοιταὶ Μβ88. ου! δ), Αἰάπς 
εἀϊιεὰ ἓν δ) ἡμῖν ἀεγόν ἔστω, Ἀραϊηςί ἴἶχε 
η]είγθ, Βτηο, Ιπάςεᾶ, ργεδοννοἆ νο 
58Π]6 νγοχζς ἵηπ {ο 5απιο ογάθς, Ὀπί το 
πιᾶκο ἃ {πουμοο οἱ ἡμῖν, Ίο ιδ τα{ος 



55 Τ094,. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΤΗ δ) ἐυλαδεία, χρησιμωτάτη 9εῶν, 
προσευξόµεσθα τΆγδε διασῶσαι πόλι». 

|--ἰν [ειν -Ιν- 
τοῦ |» -ἰν -ἴν -Ινν κ] -ἰνν 

Χο. Ὢ πολύμοχθος Αρης, τίποθ ἁίματι [Στροφή.]|- ν ν]|- ν υ]- ν υ]- ννα 

καὶ φ9ανώτῳ κατέχει, Βρομίου παράµουσος ἔορταῖς : Ιή4 4 άά9 ΗΕΧ. β’ 

Ὃνυκ ἐπὶ καλλιχόροις στεφάνοισι νεώνιδος ὥρας, ἱάάήάα5 ΗΕΧ. γ΄ 

βόστρυχον ἄμπετάσας,λωτοῦ κατὰ πνεύματα μέλπει]ά δα» ΠΕΧ. μα 

μοῦσαν, ἓν ᾧ χάριτες χοροποιοί. 800 |- υν]-ν υ]-ν υ]- - 

᾽Αλλὰ σὺν ὁπλοφόροις, στρατὸν ᾿ Αργείων ἐπιπνεύσας |44 4945 ΗΕΣ. ὅ 

ἁέματι Θήθας, κῶμον ἀναυλότατον προχορεύει», ᾖ|ά5άαἀδ ΗΕΧ. η΄ 

ὂν πόδα 9υρσομανΏ νεθρίδων µέτα δινεύεις, ἀλλ ἸΙά4άάδδ ἨΕΧ. ο 

ἅρμασι καὶ ψαλίοις τετραθώμοσι μώνυχα πῶλον Ι4άφαάςάὲ ΠΕΧ. ἁ 

Ἰσμηνοῦ τ᾽ ἐπὶ χεύµασι βαΐνων, 806 |--|-νν|-νν]-- κ΄ 

ἱἰππείαισι 9οάζεις, |- -|- υ ὑ|- ὃ- λ’ 

᾿Αργείους ἐπιπνεύσας |--- -ν »]|- - μ΄ 
“ ω 

γἕννα σπαρτῶν, 
/ ὠσπιδοφέρμονα Φίασον ἐύοπλον, 

5 / Λ /΄.. / 

αντίπαλον χατα λαινα τείχεα. 2]0 |- ώ ν]- Μὼ ν|- ν »|-ν ν κα 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΠΙΡΗ ΑΟςΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε τη ευλαθεία, χεησιμιώτατη Φέων, προσευζοµιέσθα διασώσαι τήνδε πόλι. ΧΟ. Ώ Άρης 
πολυμόχθος, τι πότε κάτεχει ἀίματι και Ξάνατω, παρβαμούσος ἑόρταις Ἡβόμιου» Όυκ έπι 
καλλίχοβοις στεφανοίσι γεάνιδος ὥρας, αμπέτασας βόστρυχον, µέλπει κάτα πνεύματα λώτου 
μούσα», εν αἆ χοροποίοι χάριτεςο. ΄Αλλα επιπνεύσας συν ὁπλόφοροις στράτον Αεγείὼν ἀίμιατι 
Θήδας, προχορεύεις αναυλότατον πώμον, ου διωεύεις πόδα µέτα νέθειδων Ἀυρσόμιανη, άλλα 
ἅρμασι Ναι τετραθάµισι Ψάλίοις µώνυχα πώλον τε βαΐγων πι χεύμᾶσι Ἰσμήνου, 9οά- 

: / 

ζεις ἱππειαίσι, επιπνεύσαφ γέννα σπάρτων, Αεγείους, ασπιδοφέρµονα εὔοπλον Φίασον αντί- 
ο, / : 

παλον κάτα λάϊνα τείχεα. 
ΤΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Απά (ο Οαιαίίοη, ἴπε πιοςί να]υεά οῇ ἵπα «οάάεςςες, Πεί-ιδ-αάάτεδε- 
οΓ-ΡΓΟΥΕΙς {ο ΡΓεδετνε {5 οἰίγ. [Εαῖέ Εἰέοείεε τεδο]ωεῖν.] 

Οποκυς. Ο Μανς, οα5ε-οΓ-Ιπβηϊίε-γγο, ΨΏΥ ενει ατί (ποια ἀε]σ]ιί- 
εἆ πι Ὀ]οοά απά ν]ί ἀεαίῃ, ἀῑξεοπαπί πγίὮ 1ο Γερῖγε-εροτίς ος 
Ῥασεμιαδὸ Τποι ἀοδί ποί ἵπ {πε Ῥεαυι]{υ]-σ[ογοὶ οἶγο]ες ο{ γουιίι- 
{υ] Ὀ]οοπι, Πανίηοσ σίγεπ {ΠΥ Παὶγ {ο Που, πιοάυ]αϊε οη {πε Ὀτοαί οί 
ἴ]νε ]άΐε α 5ίγαῖΏ, ἵω γΏ]ο]ι ατα ἆαποε-ἱπερϊείης. Ῥοψετς. Ῥυΐ Πανίης 
τουςεά ΨΙΙὮ (8γ αγπιεά-ίγοορς {πε Ἰοδί ο{ {πε Λιρῖνες {ο Ρ]ουά ᾱ- 
ραἱησί Τμεῦες, οι ατγί-κΚΙρρίης-{ογεηιοςί αἲ α πιοςί πΠ]αγπιοηῖοιιβ 
τονε]; ΠΟΥ αρ]ίαίεςί {που {11Υ Γοοῦ νι {ανν η-ρ]εης ἐπγγδας-ππαάάεπεά 
Ῥυί η οἰατ]οίς απά ψίῃ οανα]τγ Ὀτίά]ες, {πε ςο]ά-Ποοίεά εἰεεά: απά 
Ὀουμάίπς Ὦ} ἴἶε δίγεαπις οἱ Ἱδηιόπας, ατί-ίποι-ταρίιά]γ-ρογπα ψι 
εαεείγίαηΏ-Μρεεά, εχεἰ(ίηρ αραἰπςί {Πε γαοε Οἱ ΦΟΠ-πεη, (Πε Αιρΐνες 
---ᾱ δ]ε]ά-Ῥεατίης ννεἰ]-αγπιεὰ Ὀαπά, ἴοβῖ]ε {ο {νε 5ίοπε-γγου]ς γνα]]ν. 

79Υ. Ἐοί κατέχει ἨΙΑΠΥ θϊίοπς απά  ἆπδ απά 5οπιθ Μ85. οπη]{ ἀλλ᾽ {ο {1ιε ἆθ- 
Μ38, πανε κατέχ», Ὀί ελα ἀἰσογεραπογ | δγιςῖ]οη Ῥοΐ]ι ο νο φεΠ9θ απᾶ ππείτο. 
Ἰαγά]γ ἆθεβδεγνεβ ΠΙΡΗ/{ΙΟΠ. 804, Αἱάῑς ρανε φαλίων απΏά πώλων. 

798. ΛΙάι5 απά πιοδί ΜΑ5. σἶνο ὥραις, 807. ΟΗ είς απἀ {ιο ποχί γειςε εἆῖ- ΄ 
ψεῖ εμο θο]ο]αθί ΓοἙὰ ὥρας. Ὑαιεκεμαες | {οτς ατθ ποί αριθεεά. ἨΤαυΥ «οη]εοίμγες 
ΡΙορΟδεά ἀύραιο η {ια τειπονα! οί] Ίανο Όθδει οᾷεγεά. 
ἴἴιε «ΟΠΙΠΙΔ---ἀύραις βόστρυχον ἀμπετάσας, 
06Υ αάγας ορέπε]]αείάίο. 

808. Τ]ιο οἱά τεαάϊίης, 1 Ῥε]ῖενςα, ννας 
ὀυδ᾽ ὑπὸ Ὀυρσομκανεῖ, νο] ἸΜιλσνανο α- 
απεηᾶάεὰ ΡΥ αἀορίίης ἴἶο {εχί Ῥουεου 
Ίας {οἱονγεά. Τη {έἶιε επ ο{ {119 ΥοΓβο Αἱ- 

808. Το ΤΠεβαΠΒ ννετο οα]]εὰ σπαρ- 
τῶν γένος, ἔἶιο γαεο ο) ἔ]ιε δοιοη, ὈΏθσαιιδε 
(16Υ ννεγο 5αρροθοά {ο μανερταπρ ἄίοπι 
ϊο βοννη {δοίῃ ος {ια ἀγαροῃ. | 

809, Τη Α]άῑ8 ννο πά Φίασσον ξύοπλογ. 
ατοίῖας, 1 Ὀο]ίενε, οομ]εσίαγεά ἐίγοπλον. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 811. πο 

Ἡ δεινά τις Ἔρις 9εὺς, ἃ τάδε |--|-νν|-νν|-ν» π’ 

μήσατο πήµματα γᾶς βασιλεῦσι, |- » »|- ν ν]- . »|- ω ϱ΄ 

Λαθδακίδαισιν πολυµόχθοις. 512 |- ν »|- -]» ω- |- . ς΄ 

Ωω ζαθέων πετώλων πολυθηρότα- [Α ντιστροφ/.] |- Μ »|- ν »|- . ν]- υνα. 

τον γάπος, ᾿Αρτέμιδος χιονότροφον ὄμμα Κιθαιρὼν, 144 ἀα» ΗΕΧ. β 

µήποτε τὸν Φανάτῳ προτεθέντα, λόχευμ Ιοκάστας, |4:1άά 45 ΗΕΧ. γ΄ 

ὤφελες ᾿Οιδιπόδαν ὀρέψαι βρέφος ἔκσολον ὀίκων, |ά ανα ὧς ΗΕΧ. δ/ 

χρυσοδέτοις περόναις ἐπίσαμον. β]9|-νν|-νν|-νν]|-ν « 

Μ2δὲ τὸ παρθέννον πτερὸν θύρειον τέρας ἐλθεῖν, ος 45 ΗΕΚΧ. 

πένθεα γαίΐας, Σφιγγὸς, ἁμουσοτάταισι σὺν ᾠδαῖς" Ιάε  άα» ΗΕΧ. η΄ 

ἅ ποτε Καδμογενῆ, τετραθάµοσιν ἓν χηλαῖσι άάάαρδέ ΒΕΧ. 9 

τείχεσι χθιμπτοµένα, Φέρεν ἀιθέρος ἓις ἄθωτον φῶς | ἆ άαά ἆς Πεκ. 

γένναν, τὰν ὃ κατὰ χθονὸς ᾿Αΐδας |--|-νν]-νν]-- κ 

Καδμείοις ἐπιπέμπει" |--|-νν]-- λ’ 

δυσδαίΐµων ὃ ἔρις ἄλλα 8ρῦ]|--|-ν-|-- κ 

Φάλλει παίδων |--|-- ν 

᾿Ὀιδιπόδα κατὰ δώματα καὶ πόλιν. ἱ-νν]-νν]-νν]-νν ἔ 

ΤΗΕ, ΟΒΡΕΒΕ, ΑΝΏΌΏ ἘΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ. 

Ἡ Έρις τις δεία Ὀέος, ὦ µήσατο τάδε πήµατα βασιλεύσι γας, Λαθδακιδαίσι πολυμόχθοις. 
Ώ νάπος ζάθεων πέταλων, πολυθηρότατον, Κιθαίρων, χιονότροφον όµεµια Αρτέμιδος, µιήποτε ώ- 
φελες Ὀρέψαι Οιδίποδαν, τον προτεθέντα Φάνατῳω, λοχεύμα Ἰοκάστας, βεέφος ἐκβολον οἴκωνν 
επισάμιον χρυσέδεταις πέροναις. Μήδε το πτέρον παρθένιον Σφίγγος, ουξειον τέρας ἔλθειν, πέν- 
θεα γαΐας, συν ὧδαις αμουσοταταίσι". ἆ πότε χριμπτόμενα τειχεσι φέρε εν τετραθάµοσι χΗ" 
λαίσι γένγαν Καδμόγενη, εις άθατον φως αἴθερος, ταν ὁ ̓ Αίδας Μάτα χθόνος επιπέµπει Καδ- 
µείοις' δε παίδων Οιδίποδα άλλα δυσδαίµων έρις άλλει κάτα δώµατα και πόλιγ. 

ΤΒΑΝΡΒΡΙΗΑΤΙΟΝ. 

ΦΙΓεΙγ Ὠδοοτα ἵ5 5οἵηε ἀγεαά{[α] («οἀ θες, (μαι ἀενίςεὰ (ἶχεςο πηϊδε[ί είς 
οη {με Ργίποες οἱ {5 γεα]πῃ, {πε Ταράάεἰάα Την οἰνεςά-ἴηπ-ιπαΠγ-α-νγο. 
Ολοι {ογθρί ο  Ἠεαγεη]γ {οίασς, πιοδί-{εγί]]ε-ἴπ-ννι]4-Ὀεαςίς, Ολα 

ΤοΏ, 3ΏΟΥΥ εγε οἱ ΠΏίάπα, πενει ουσ]Ώίεςί ίοιι {ο Ώανο {οείεγεά (4]- 
Ῥυβ, Πἰπα (παί Ίνα ἀοοιπεά {ο ἀεαίμ, (πε οἰί]ά οἱ Ποεάρία, ἴπε Όαρε 
οαδί-ουί {γοπι 5 Ώοπις, οοΏδΡρίοιιο5 ΙΙ σο]άεη εἶαερς. 

Νεϊίπεγ οισ]ᾗί ἴΠε ν]ησεὰ νἱτσίη-ργοάίσγ ος ἴἶε Βρβίακ (χαί 
ππουηίαϊΏ πηοηςίεγ) {ο Ἰανε «οΙΠΠ6, {Πε σγ]εί οῇ {πε αι, ντΏ Ιαγ5 ίπε 
πηοβί ἀἰκοογάαηί Σ Ίο {ογιΏεΓΙγ αρρτοαςΠῖησ οἱ να]] Όογε αρ Ιπ 
Ἡετ απαάγαρες {αἱοη8 {πε ταςε επαπα(ηρ-ίγοιπι σαάπα5, ἴο {Πε 1Π- 
αοοεβδῖρ]ε ΙσΗί οἳ Πεανεη, 5πε-νγοπῃ Ῥ]αίο {γοαι Ὀεπεαίῃ (πε Ἐατί 
δεηά5 {οί αραϊηεί πε Τπεῦανς: Όαί Ὀείψεεη {πε 9οη5 οἱ Οάΐρας 
οίπει Ἠε]]ἰεῖι οοπίεπίῖοη δργίησς-αρ ἵπ (Πε ραίαςε απ ἴπε εἶτγ. 

815. σαπίότις ἱποοτγεςί]ψ οά1{εά Λας- 816. Έοτ Ἰοκάστας Αἰάῑ5(Τ Κποὺν ποέ 
δακίδαισι. Α]άῑι5 αγά ο σιθαῖθι ρατί οϱ | ου νν]ναῖ απο γ) ρτίη {ες Ἰοκάστης, 
Μ55. Ἰᾶνε Λαθδακίδαις πολυκόχθοις. 821. ΔΙάῑῑν Ίναν Πθυς χηλαῖς, ἃιινὰ ομη1{8 

815. χιονότροφον ὄμμια. ιο ποιο 61/6, ἵ8 | ἔν. Τη ήν οαείοῃ 9ενοτα! 135. 4ρ196, 
4η οκριθνδίοη ος πο ἀοβυοά Ιολ πηςς 805. τὰν νθθιην ριῖ ου ἂν, ΡτοῦαβΙγ 
νθ υπ εγείαιά το ννοιςδ, Ες ἵταος Ὀάτ [ο Πεισίου Το [ανί ον αρ] οἳ γέγαγ, 
1λλαὶν αρρ]ἰσαἴίουῦ 6οοπι5 αὐτὰ, Την. Εονκατὰ χθονὸς Ἁ αν ο Ἱτο) καταχθόνιος. 
6τανθ, 1 (]πῖς, Πἱθηριο 1 οι ΓΘ, πζυό- 897. Ὀιδιπίδα έοι Οιδίπδος. ἴν Οπ ἴἶθ 
8 ἀε]ίοία, {ιο «ποιου ἀεἰὶρέ, Ὀδσαινθς ; ααἰονίτγ οἱ α ρ]αγαΠτγ οἱ ΝΤΝΕ.---απά 
Ἠπηίδπιθη απά Ἰήγο89ς9 ατα {ομά ος | ἵπ νετοε 264, αὔὓονε, ἴἶπα δα1ηςε Γογπα ος 
8ηΟΥΥ/88 Γεἰαϊπίηρ ελ ρτ]πί οΓ {ἱε οἱιᾶςθ. | ἀοσ]εηδίοι ἵγας Ρτε[εταβΙγ επιρ]ογεά, 



ο . 52585. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Ὃνυ φὰρ 9 μη μαλὸν, ὀύποτ. ἔφυ Δλὸν, |- ψ »]- ν ν|- ν υ]- νυν ο 

ὀνὸδ ὃν μὴ νοµιµόν τοι παῖδες |- -|- « -|- η» π πί 

ματρὶ λόχευμαν µίασμά τε πατρος. 860 |- » "|- ν " κ. μὲ ρ 

Η οδὲ σύναιμον λάχος ἦλθεν, |-νν]|- -Ινν-ίνα σ΄ 

Ἔτεκες, ὦ γῶ, ἔτεκές ποτε, [Ἔπωδος.] |» .” -]- κ» "ν ώ 

βάροωρον ὡς ἀκοὼν ἐδάην, ἐδάην ποτ ἓν ὀΐκοις, ἱάάἀα ἆς ΗΕΧΑΜΕΤΕΠ 

τὰν ἀπὸ 9ηροτρόφου Φοιγικολόφοιο δρώκοντος ἱᾳάςαάαί ΠΗΕΧΑΜΕΤΕΕ 

γένναν ὀδοντοφυῆ, Θήθαις κάλλιστον ὄνειδο. 590 Ιάάρδαι ΗΕΧΑΜΕΤΕΕ 

Αρμονίας δέ ποτ ἓις ὑμεναίους |- » »]- μ »|- ὁ ο|--- 

ἤλυθον ὀυρανίδαι, Φόρμιγί τε τείχεα Θήθρας, Ιάά5ά άς ΗΕΧΑΜΕΤΕΕ 

τᾶς Αμϕιονίας τε λύρως ὕπο, πύργος ἀνέστα ἱεάάά 9 ΗΕΧΑΜΕΤΕΗΕ 

διδύμων ποταμῶν, πορον ἀμφὶ μέσον |» . -]ν κ” |» κά |ν 

Δίρκας, χλοεροτροφον ἃ πεδίον 540 |- Α . ... -ν ” -ᾗν -- 

σπρόπτοιρ Ἰσμηνοῦ καταδεύεν. |ν μόνα | ο ιν μ -]|- ιά 

Ιώ 93, ὰ κεροεσσο προµάτωρ, |- -|- Ν ν]- .. -]|- ελ 

Καδμείων βασιλῆας ἐγείνωτο. |- -|- . υ]- ., ν]- μ 

ἹΜυριάδας ὃ ὤγαθῶν |- - -]|- ” ν]-- 

ἑτέρας ἑτέραις µετωμειθοµένα, 545ὅ [ν » -]ν . -ιν ώ -]» -- 

πόλις ἄδ ἐπ᾽ ἄκροις |» ο -Ίν σα 

ἕστακ᾽ "Αρεος στεφόνοισι». |- -]ν ώ -ιν ν -]» Ἆ 

τΗΕ ΟΠΡΕΕ, ΑΝΌ ἘΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

Γαρ ὁ μη κάλον, ου ούποτε ἔφυ κάλον, τοι οὖδε ιν παίδες (κ νόµιµιον λοχεύκα µάτρι τε κι» 
άσμα πάτρος, Δε ; ἠλθε συνα΄µεον λέχος, Έτεκες, ὦ γα» πότε ἔτβκες, ὡς ἔδαμν άποαν βάρρα- 
ϱον. πότε έδαην εν οἴκοις, ταν γένναν οδοντόφυνη άπο 3πεότροφου Φοιγικολοφοίο δρακόντος, παλ- 
λίστον είδος Θήθαις. Δε εἰς ὑμεναίους "Αρμόνιας πότε ήλυθον ουράνιδαι, τε φορμίγγι τε ὕπο 
τας Αφ: όνιως λύρας, ἀνέστα τείχεα Θήθας, πύργος δίδυμων πύταµων, άμφι μέσον πόρον Δίρ- 
κας ἅ καταδεύει χλοερύτροφον πέδιον πρόπαρ κάνω Τε Ίω, ἆ κεροέσσα. προµάτως, εγείνα- 

το βασιλήας Καδμειων. Δε ἄδε πόλις μεταμειθόµενα µυρίαδας άγαθων ἕτερας ἕτεραις, ἔσ- 
τάµε έπι άκροις στεφανείσι ΄Αρεος. 

ΤΠΑΝΒΙ.ΑΤΙΟΝ. 
Έου Ειαί νΠΙοἩ ἶς ποί τεραἰαῦ]ε, 4η ηεγνεν Ὃε τεριίαῦ]ε---5ο οαηηποί 
ομάτεῃπ, ἔπε ΙΠεσ]ίπιαίε οΏδριϊησ οὗ ἴπε πιοίῃπεν, απά Ρο]υίοῦ ος 
ἴμο (πἱμογ]---Έος ες οΆπιο {ο ἃ τεἰαίίομ”ς Ῥεα] 

Τίιοι ἀῑάεί ργοάασε, Ο Ἰαπά, Ἠεγείοίογε ἀῑάεί οι Ῥτοάσος, α5 1 
Ἠεατά {πε τεροτί αὈτοαά, 1 {ογπιοτ]γ Πεατά Ιέ αἱ Ἠοππς, {πε χασθ 
ερτάης-ου{-οί-ίεεί] {Γοτη (Πε γγι]ά-Βεαςί- ἀενουτίησ Πειγ-ογεδίεά ἀτα- 
βοι---ἴπε ΡεὶσΏίορί Ώοπον οἱ Οαἀπιό]κ! Ἐοτ, {ο ίμθ πηρίίαἰς οἵ Ηεγ- 
Πήοπο οἳ οἷά οἈπης (]ια «ος, απ Ὦγ πε Πατρ, αιπά αἲ {πε εοὐπά οἱ 
ἴπε Απιρηϊόπιαη Ίγτε, αρτοςε {πο ννα]ὶς οἱ Τπεβες, (1ε {ουετ οἱ (πε 
ἁοιβ]ε είγεσπῃς---Ώεατ ἴο ἰΠε πωϊάά]ε ραςς οἱ Ὠίτος, ἰμαί νναίετς (πε 
νεγάαγε-γ]ε]άϊπρ Ρρ]αϊω Ῥείονε Ἰδέηπας. ΤΠεῃ Το, οἱ Ώογπ-αάογπεά 
αηε]εηί-πιοίπες, Ὀτοισῆί-{οτίῃ α πε οἳ Τπεῦαη Κΐπσς. Απά {9 εἴίγ, 
ὑατίετίηρ οο ηί]εςφ-]οί5 οϐ σοος5, οηε {ο αποίµετ, ηα5 ταηΚκεά ἵπ ἴΊε 
Ἠϊρηεςί εΠαρ]εί5 οῦ πα. | 
"898. ἘΟΣ καλὸν, ἵπ (1ο οπ οἱ {6 Ιἶπε, | Αάῑις Ἡας ἔις Ὀθδίννθθη σύγαιμον απηᾶ λέ- 
Ὑα]οκεπαετ εοπ]εοίαγεά φίλον {γοπα 1 | χος ννλ]οὶι Ῥταπε]ς νοτΥ ΡΥορετΙΥ τε]εοί- 
{ο]ουνίης νοιθε οἱ Ἐμεύσηίς: Ὅττι κα- | 9. το(αβγεαά ἡ δὲ σύναικόνγ Ἰλθελέχος. 
λὸν, φίλον ἐστὶ, τὸ δ᾽ ὃ ὂυ Καλὸν, ὂυ φίλον ἐστι. | 887. Αἰάά5 ρηηίαά ἤλθον {ος ἤλυθον. 

829. Ιηδίεαςὰ ο νόμιμου αβιεείης υἰ [96689 Βτυπεοκ οὐ1(εὰ πύργοι ἀνέσταν. 
λόχευµα, ἴἶιο «ΟΠΙΠΙΟΠ ΓοβΘ1ης 15 γόμειµοι | τείενγεὰ {0 {Πίς ρᾶβ8ρε, ἨΜεάέα, ν. 846, 
αβτεεῖης νι παῖδες---ΑΠά ποτε {ΟΥ τοι. 847. Μαηγ Μ55. απᾶ Ἀ]άι5, Ἠάνε ἔσ 

8661. Εάῑίοι» ἀῑᾷον ἵω αἰνῖπρ {18 1ης, | τακ ἀρπίοις. 1η Ο{116ΓΑ Υνε ΕΠ ἔστ᾽ ἀπαρίοις, 
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ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

"Ἠγοῦ πάροιθε, »ύγατερ, ὡς τυφλῷ ποδὶ 
” / . 

ὀφθαλμὸς Εν σὺ, ναυτίλοισιν ἄστρον ὡς 
θ 3 Ν λ / ” ϐ μα. ᾱ αλ δεῦρ᾽ ἒις τὸ λευρὸν πέδον ἴχνος τιθεῖσ Εμὸν, 

λ οά ν α, 
πρόθαινε, μὴ σφαλῶμεν' ἄσθενης πατήρ 

κλήρους τ) ἐμοὶ Φύλασσε παρθένῳ χερὶ, 
Ν /, / 4 4 κ 

ὁὺς ἔλαθον; ὀιωνίσμωτ ὀρνίθων µαθων, 
/ ο -- / Φάκοισιν ἐν ἱεροῖσιν, ὁῦ μαντεύομαιν. 

Γν . 3 / 

Τέκνον Μενοικεῦ, παΐ Ερέοντος, ἔιπέ µου, 
/ αν ον. 5! ὁδὸ 

πόση τις η πιλοιπος ἄσπτεως οὐος 

ο.” 
[-τ]ν(ν «ντ» 

αὔο |---[---Ι-- 1» -Ιν-ἰ-» 
υπ... 
ο... 
[τν ν]ν[τ]ν-]ν-]ν- 
ν-[νν ἳνΙν-Ισ-ἰκν 

αὖσ |» «|» -[--Ίν-ἵ--ἰν- 
ο”. 

πβὸς πατέρα τὸν σόν ; Ὡς ἐμὸν κάµνει γόνυ, |- ων ιν τιν -ἰν -|- -]νν 

πυκνην δὲ βαΐνων ἤλυσιν μόλις περῶ. |- ιν -|- -ἰν «ιν -|ν- 

ΚΡ, Θάρσει' πέλας γὰρ, Τειρεσία, Φίλοισι σοῖς |--ἰν -ᾗ--ινν τν -ἰν- 

860 |--ἰ--|-ν εἰ» -ἵ--ἰνν 
|-]ν-ἰ-Ιν-ίν-ἰν- 
|--ἰνἰνν]ν-]--Ινν 

ΤΕΙ. Ἐτεν' πάρεσμεν' τί μ ἐκάλεις σπουδη, Κρέον} [- -]ν -ᾖ- ν νι» -]- -]» ν 

/ η 2 ” / 

ἐξώρμισαι σὸν πόδα᾽ λαροῦ ὃ ἀντοῦ, τέκνον. 
. ο” 3 . / ο 

Ως πᾶσ ἀπήνη, πούς τε πρεσθύτου Φφιλεῖ 

χειρὸς 9υραΐας ἀναμένειν κουφίσµατα. 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗ, ΑΝΡΌ ΕΝΟΙΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΤΕΙ. Ἡγου παροίθε, Φύγατερ, ὡς συ ει τύφλῳ πόδι οφθάλµος, ὡς άστεον ναυτιλοίσι’ πέοθαίνεν 
τιθείσα έµιον ίχνος δεύρο εις το λεύρον πέδον, (3 σφαλώμεν πάτηρ άσθενης' τε φυλάσσε έµοι 
πάρθενω χέρι κλήρους, ὃυς ἔλαδον, µάθων οιωνίσµατα όρνιθων, εν ἱεροίσι Φακοίσι, ὃυ μιαγτεύο- 
μαι. Τέκνον Μενοίκευ, παι Κρεύντοςςο Είπε μοι, η πόση ὅδος επιλοίπος άστεως προς τον σον πά- 
τερα” Ὡς έµον γόνυ κάρωει, δε βαίνων πύκνην ἄλυσιν, πέξω μόλις. ΚΡ. Θάρσει’ γαρ εξώραι- 
σαι σον πόδα, Τειρέσιαν πέλας σοις φιλοίσι' Σε λάδου αύτου, τέκνο. Ὡς πάσα απήνη, τε πους 
πρέσθυτου φίλει ανάµενεω κουφίσµατα Ἀυραίας χείρο. ΤΕΙ. Είε᾽ παρέσμεν' τι έκαλεις µε 
σπούδη, Κρέον; 

ΓΜΑΝΡΙΑΤΙΩΝ., ' 

ΤΙΠΕΡΙΑς. [Επέεγίπρ, ἰεᾷ ὃν ᾖῖς ἀαιισ]ιέετ, απἀ αἰἰεπαεά ὃψ ἸΗεπασειιδ.] 
Τιεαά οπν/ατά, ΠΙΥ ἁαασληίεν, δἵπεε ἴλοιι ατί (ο πΙΥ Ὀ]ϊπά κίερ αη εγε, 
α5 {ο οίαγ {ο ἰπε ππατίηετς---ργοσθες, οἱάϊηρ ΠΙΥ [οοί Πεν {ο ες 
Ιεγεὶ ρ]αῖ, ]εδί νε ίπιβ]ε----1γ {αίμεγ ἶ9 {εεῦ]ε: απά {ακε-σαγε-οί, {ος 
ης, η {1Υ νἱτρῖη Παπά, ίππο σα]οι]αίῖοης νλἰσἰι Τ ἀεάισεά, ποτίης (πε 
αυσιυτίες οὗ {πε Ὀΐτάς, ἵπ (χε 8αογεά 5εαίς ννετε [ [ογοίε]-ἰε-[αίμτε. 
ΑΤΥ οι], Μεπα.σθιΙς, 5οη οἱ Οτέοι, {εἰ{ ππε, Ώου [ας {ηε 1ΟΙΓΠΕΥ 

"ψεῖ-γεπιαἰπίηρ {ιγουσΏ (πο οΙέγ ἰο {Ώγ [αιπεγὸ Α5 ΙΗΥ Κπεες ατα ν/εᾶ- 
τΥ----{ου ν/α]κέησ αἲ α ο αἰο]ς ρασε 1 αοσοιηρ]ἰδι-ωγ-ναγ νἩ ἀἰβιου]εγ. 

ΟπΕΟΝ. Ῥε-οί-ροοᾶ-οισεγ: {οτ ἴοα Παρί ῬγουσΏί {Πγ [οοί, Τιτό- 
5ἱα5, πη]σ] {ο (ΠΥ (πΠεπάς: [Το Ἠεπαοει».] Όαί ἴακε Ποἱά οϐ Πἱπα, ΠΙΥ 
βοΏ! Α5 {Πε γ]ο]ε {γαππε απά [οοί οἳ ἴπε ασεἀ Ιἶκες (ο εχρεοί (ἶιε 
αδεσίαηςε οἱ αποίπεγ”ς Παπά! Γεπασοις {πάς ῆΓἱγόδίας διρροτὲ.] 

ΤπΕδΙΑΝ. Θο Ρε ἵίς Ίεγε νε αγε: Όη- γη παί-Ὀαδίηοςς Ἰαδί οι σα]]- 
οὐ πιο ἵη 5ο Ἠαεία, Ογόοι ὃ 

948. Τὶγόδίας ννας α οεἱ]ορταίοά ΡΥο- 
Ρ]ιοί ο Έμπορος, ιο, Τί ἵδ δαἶὰ, Ἰϊνοὰ 
{ος κκ οἳ 5ονεη ρεηθναίἴοηδ. Βοΐης 
Ι14, ἴχε ννας 1ο αὐοπί Ὁγ 5 ἀαισ]ίου 

Μαπίο, Ἔ]ιο σα1156 ο6 5 Ὀἱπάποδθ αιά 
Όα σεπεγα] Ιηοϊάομί5 ο Μῖ5 (ο αγο ποῖ 
ου) αὐξατᾶ, Όαί πιοδὲ ἀῑδραδίίως. 

850, Ά]άις απά Μ 959. ηανο πεδίο. 
Ὁ59. Έου τ΄ ἐμοῦ, νο 18 {ου ἆ ἵπ {ο 

Ροςῖ Μ58., Λ]άῑιδ εά]ίεἆ τέ κκοὶ. 

856. Βοα]ΐσει ας πρίσω τις. Αἱάπε 
απά «ονθῖα] Μ585. ον ἄστεως ϱὶνο ἄστεος. 

868. ΑΙάῑῑ8, νευν ὑας]ψ, ας ὡς τἐυκκέν. 
860. τοις, νε νο Βοἰομαδῖ αι 

ἃ {ανν οἱμθυ», υπ ἐξόραισαι. 
861. Μαην ο ἶιε εατηεά Πανο ἆδοθπι- 

εὰ 15 νενεο οονταρί. Έοτ νο απιεπ- 
πηθΏί5 ρτοροδσά, οομδ]{ Εο1κ5ομ)5 Νοῖθ. 

865. Ὑαἰεκεπαεγ απεπάεά {ο {οχι 
5 1ξ ΠΟΥ δίαμά», {ΓΟΙΏ τί µε καλεῖς. 



09 964. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΚΡ. Ὀύπω λελήσμεθ” ἀλλὰ σύλλεξαι σθένος, |- -» -[ν ιν -]- -[» ν 

καὶ πνεῦμ. ἄθροισον, ὧπος ἐκθαλὼν ὁδοῦ. 500 |- -]ν -ᾖν - |» -[» -Ίν - 

ΤΕΙ. Κόπῳ παρεῖμαι γοῦν, Ἐρεχθειδῶν ἄπο |» -Ιν-Ι|- -ἰν -||--ἰνν 

δεῦρ᾽ ἐκκομισθεὶς τῆς πάροιθεν ημέρας. |- - |» -]- -ᾖ» -[» -]ν - 

Κώκεῖ γὰρ ἦν τις πόλεμος Ἐυμόλπου δορὸς, |- -]» -]- ν ν]ν -]- -[» ω 

δῦ κἀλλινήκους Κεκροπίδας ἔθηκ) ἐγὼ, |- -]» -]- ν νι» -ν -ν - 

καὶ τόνδε Ώχρυσοῦν στέφανον, ὧς ὁρᾶς, ἔχω, 570 |- -]ν -- ν ν]ν -]ν -]» - 

λαθὼν ἀπάρχὰς πολεµίων σκυλευμάτων. ἱυ-Ιν-- νυν -|--ἰ- - 

ΚΡ. ᾿Οιωνὸν ἐθέμην καλλίνικα σὰ στέφη' |- -[ν ν υ]]- -ν -ᾖν -]» - 

ἓν γὰρ κλύδωνι κείµεθ, ὥσπερ ὀῖσθα σὺ, |- -ἰ» -]» -ν -ᾖ» -ν ν 

δορὸς Δαναϊδῶν, καὶ μέγας Θήδαις ὦγών. |» -]» ν ν]- -ἰν -]- -|» - 

Βασιλεὺς μὲν ὀῦν βέθηκε κοσμηθεὶς ὅπλοις 870 |νν -[--ν-ι--|--Ι-- 

Ίδη πρὸς ἀλνὴν ᾿Ετεύκλῆς Μυκηνίδα. |- -ν -|- ν «]» -[[ν -ἰν ν 

Εμοὶ δ ἐπέσταλκ ἐκμαθεῖν σέθεν πάρα, [ν-ίν ---Ιν -ΙΙν-Ινν 
ΓΙ 

4 |» -]» -[ι» -» -]ι- -]ν Μ 
1 

ο. 
τί δρῶντες ἂν μάλιστα σώσαιμεν πόλιν. 

ΤΕΙ. ᾿Ἐτεοκλέους μὲν δύνεκ᾽ ἂν, κλήσας στόμα, 

χβησμοὺς ἐπέσχον' σοὶ ὃ, ἐπεὶ χρήζεις μαθεῖν, 580 |- -|- -|- -ἰν -ἰ- -ἰ- - 

|--ἰν-ἴν -ἰν-ἵν-ἰνν 
ΤΗΕ ΟΒΡΕΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ. Ούπω λελήσμεθα" άλλα συλλέζαι σθένος, και αθροίσον πνεύμα, ἔκθαλων άπος ὅδου. ΤΕΙ, 
Παβρείμιαι γούνα κόπω, εκκομίσθεις δεύρο άπο Ἐρεχθείδων της ἥμερας παροίθε. Ταρ και ἔκει ην 
τις πόλεμος δόρος Ευμόλπου, ὃυ έγω εθήκα Κεκρόπιδας καλλύίκους, καὶ έχω τόνδε χρύσουν στέ- 
Φανον, ὡς ὅρας, λάοὼν απάρχας σκυλεύµατων πολέμιων. ΚΡ. Σα καλλυίκα στέφη ἔθεµιην οιώνον" 
γαρ, ὥσπερ συ οἴσθα, κείµεθα εν κλυδώνι δόρος Δανάϊδων, και μέγας άγων Θήδαις, Ῥάσιλευς Ε- 
τέοκλης ουν κεν ήδη βεθήκε ποσκήθεις ὅπλοις προς Μυκήνιδα άλκην. Δε έµιοι επεστάλκε έκµαθειν 
πάρα σέθεν, τι δρώντες αν µαλίστα σωσαίµεν πόλιν. ΤΕΙ. Ωύγεκα Ετεύκλεους ΜΕΝ; Κλήσας στό- 
κα; αν επέσχον χρήσμιους᾽ δε σοι, έτει χρήζεις μάθει λέξω" γαρ ἥδε γη Κρέον,γόσει πάλαι, 

ΤΕΑΝΒΘΙΑΤΙΟΝ. 
«πεον. Ίε πανε ὮΥ πο Ίπεαης ΓογροίίεΏ: Ῥμέ ΓΕΟΟΥΕΥ {1Υ είτεηρίῃ, 

απά σο]]εοί (γ Ὀτεαί[, οαδί]ηςσ-οΙ {Πε {αίῖριε οἱ ἴε ]οΙΓΠΕΥ. 
ΤΙπΕΡΙΑ5. 1 απι οΡΡρΓενδεὰ ἃ5 {ο Πιγ-Ιπιῦς ψ](Ώ {οἱ], Ὀγοισ]έ Ἠἱίας 

{τοῦ} απηοηρ {πε ΑίΠεηΙ8η5 {Πε ἆαγ Ῥείογε {Πίς. Έογ {]εγε, ίοο, ἴπετε 
ννα5 α βοΏί οί ἴΠε 8ρεαΓ ψΙία Βαωό]ρις, ἵη ν/η]ο]ι 1 παάε {πε Οεοτό- 
Ρίαπς΄( αηεσεπάαη!]γ-νὶοίογίους, απά 1 νεα ἰΠὶς φοἱάεη οαρ]εῖ, 4 
ποια βεεςῖ, Παγίησ-γεσεϊνεά {πε βγεί-{γη]ί5 οἱ {ε εροῖ15 οἱ (πε επεπῃγ. 

Οκεον. ΤΗΥ γἱοίοτίοις ϱαγ]απάς 1 ερίεεπι α ἨαρΡΡΥ-οππεη : {ος ννε, 
α5 ἴποι ΚΠονγεςί, αΓ6 {οξδίης 1Π α δίοΓΠΙ ο{ νγαγ ΨΙΙΗ (πε Αγρῖνες, απά 
οτεαί ἶς (με Παζαγά οἱ Τμεῦες. ΓΚίπσ Ἐιέοσιες, ἵω {αοί ἰΠογείογε, ἵ6 
ατεαάγ ροηπε ουί ἀεοκεά η 5 αΓπιοΙς {ο ίε Ατούϊο Ὀαίε. ῬΒαί 
ίο ταε Ἰαδ Ώε 5επί {ο ΊεαΓΏ {τοσα ίπεε, γαί-ρ]αη ΡυΓεαίΏΡ Ίο ΠιαΥ 
ηιοςί ε[ΠεσίιαΙ1γ Ῥγεεετνε {πε οΙίγ. | 

Τιπεριλς, Εογ Ε{έοςεβ΄ςεακε Ιμάεεά, νγοιι]ά 1, οἰοδίΏς ΠΥ πιουίἩ, γα 
γερΓθεφεά (ἠεογας]ες» ὈΗ1 ο 11ες, δἱηςε {οι ἀθδ]γεςί {ο Κπον;, ψΙ]]1 ἆε- 
εἶαγε (πεπα: [ου (μής]απς, ΟΓέοη, ἱ5-ΙαὈουγίησ-απάεΓγ-ίπε-ππα]αάγ οἱ οἷἀ, 

λέξω᾽ νοσεῖ γὰρ δε γῆ πάλαι, Κρέον, 

π/6γθ σα]]εά Ἐρεχθεῖδαι (γοιι Ἐγέολμίμεις, 
80Η ο{ Ῥαμάίοι 1. 86ε Μεά. 820. 

9660. Αἱάῑιδ απά 80Πιθ6 ΟἱἨΘΙ8 Ἱανο πά- 
ρειµι, Ῥαά]ν. (10118, πάεειµαι. Α {εν 
εἀἰίῖομς {ον ερεχθειδῶν μὶνε οογγιρί]γ 
Ἐρεχθειδᾶν οἵ Ἐρεχθιδαν. Ἐον γοῦν' Αἰάῑ9 
Ρανο γοῦν, απά ΠΙΘΠΥ τθυἆ γῆς, ἨὮοΙ5οῦ 
ωετο αποίες Ἡ. Βίερ]αμιιδ 1η Ρροεθῖ ΡΗ]- 
Ἰοδόρ]μ]ςᾶ, Ρ. 90. Ὃυ πόδες, ὂυ Φοὰ γοῦν, 
ὂν µήδεα λοχνήεγτα) ὅτο. Τ18 ΑΙΙιθΠί8ΗΒ 

8668. Ἐιπιό]ρις ννας Πάρ] ργ]εδ{ίοξΑ{- 
εσα, απ Κίπσ οί Έμταςς; ἴια πιαἆς ννας 
προπ Ετγόσίλειι5, αιά υοί] εἰ] 1η ραί 119. 

878. Ἐντιποί εἀἰίεὰ κάλλιστα---ραἆ. 
879. Αἰάῑ5 Ιιᾶ κλείσας. Τμε σεηετᾶ- 

Η{γ ος 195, κλήσας Οἵ κληΐσας, 
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εξ οὔ πώνώθη Λάΐος, βία 9εῶν, |- - |» -]- -]ν -ᾖ» -ᾖ» 

πόσω τ᾽ ἔφυσε μητρὶ µέλεον ᾿Οιδίπου». [-{- -ν -Ινννν-Ι- - 

-Αί 93) ἀιματωποὶ δεργµάτων διαφθοραῖ, [--ιν-|- -ἰν -ν-]ν-. 

5αὔ |» -|---ἰ- -ἰ--ἰν-ἰν- 
ν-ἰνἰσ-ἰν-ν-Ιν- 

9εῶν σόφισµα, κὠπίδειξις Ἑλλάδε. 

3Α συγκαλύψαι παῖδες Οιδίπου χρόνω 

χρήζοντες, ὡς δη Φεοὺς ὑπεκδραμούμενοι, |- "ιν -]- "ιν Ἵν κ νά 

ἥμαρτον ἆμαθῶς' ὀύτε γὰρ γέρα πατρὶ, νυν ν-]ν- 

[--1»-]ν-ἰν ἰν-ν- 
5ο |---ἴν-Ιν-Ί--|--ἰ-- 

ὀύτ᾽ ἔξοδον διδόντες, ἄνδρα δυστυχ 
3 / ..ὀ 3 5 νι Αη 
ἐξηγρίωσαν ἔκ ὃ ἔπνευσ᾽ ἀυτοῖς αρας 

δεινὰς, νοσῶν τε καὶ πρὸς ἠτιμασμένος. |- -]ν -]ν -]ν -ᾗ -]» οἱ 

Κώγὼ τίν ὃν ὁρῶν, ποῖα ὃ ὂν λέγων ἔπη, |------ἰ"-Ιν -Ι-- 

ἒις ἔχθος ἦλθον παισὶ τοῖσιν ᾿Οιδίπου ; |- -]ν -]- -[ν -ᾖν -]ν ἐν 

᾿Εγγὺς δὲ Φάνατος ἀντόχειρ ἀντοῖς, Κρέον. |--Ινν ήν -Ιν-]- -ἰνν 

ΤΙολλοὶ δὲ νεκροὺ περὶ νεκροῖς πεπτωκότες, 8956 |- -» -]- ν, ην -|- -ἰν ο 

|-τ]ν ἰ--ίν-]σ-]- 
.-.... 

᾽Αργεῖα καὶ Καδμεῖα µίξαντες βέλη, 
/ ϱ πικροὺς γόους δώσουσι Θηοαία χθονί. 

ΤΗΕ ΟΠΒΡΕΗΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

εξ όν Λάϊος ετεκνώθη, βίᾳ Νέων, τε εφύσε μεέλεον Οίδιπουν, πόσι µήτει. Τε ὧι ἀιματώποι 
διάφθοραι δέργµατων σοφίσµα Ῥέων, και επιδείξις Ἓλλαδι. ᾿Α παίδες Οίδιπου χρηζόντες χρόνω 
συγκαλύψαι, ὡς δη ὑπεκδραμούμεν:ι Ψέους, Ἡμιάρτον άμαθως' γαρ διδόνγτες πάτρι εύτε γέρα, 
ούτε έξοδον, εζηγριώσαν δύστυχη άνδρα Σε αύτοις εζεπγεύσε δείνας άξας, τε γόσων και ητι[κάσ- 
µενος. Και έγω ἠλθον εις έχθο; τοίσι παίσι Οἰδιπου, τίνα ο δρων, δε ποία έἔπηου λέγων» Δε 
Φάνατος αύτοχειρ έγγυς αύτοις, Κρέον. Δε πόλλοι γέκροι πεπτώκοτες πέρι νέχοις) µιζάντες 
Αργεία και Καδμεία βέλη, δωσούσι πίκεους γόους Θηθαία χθόνε. 

ΤΗΑΝΞΙΑΤΙΟΝ. 

Γγοια {Ἡο {ἴππε ἴΠαί Τάϊας Ὀεσαιπε-α-{αίπετ, ασαἴηςί-ίῃο-νῖ]] οἳ (πε 
αοάς, απἆ Ρεσαί {Πε υγείομεὰ (Ἠάριας, α Ἠιςραπά Γογ Πὶς πποίῃες ] 

Νου {με εγιε] Ιαεεγαί]οῦς ος Πὶ5 εγες ννετε ἵπ (Πε ψ]ςάοπι οἳ {πε 
(σάς, απά α νναγηϊησ 1ο «τοεσε | 

Ἠ)ΠΙε]ι-ενεπίς (πε εμί]άνει οΓἱάΐρις εεε]ίπρ Ὀγ (Πε Ίαρςε οἱ εἶπιε 
το «οποεα]-απποηρ-{Ἠειηκε]νος, α5 οὔοιί {ογεοοίῃ {ο εδοαρε {Πε (ορ, 
ετγεὰ {οο]δΏ]γ: ἵπ-ας-ππισ]-ας ὉΥ σἰνίησ {ο (είν {αίπεγ πεϊίπετ ἆπε- 
Ἠοπου που {Γεε-εστες»ς, ἴΠεγ εχαερεταίεὰ λε αη[ογίαπαίς πηαη----απά 
ασα]ησί ἴπεπῃ Ὀγεαίμες-ε-[οτιῃ ἀῑτοβα] ο1γεες, Ὀείης αἰσ-[π-παϊπά, 
απά ΠἹοΓεονεγ ἀἱςγεερεσί{α1]γ (γεαίεὰ. 

ο 1 Ἰανε {αἱεη Ἱπίο ἀἰκ]ί]κε νν(Ὦ (χε 5οης οἱ ΕΔάΐρυς---Ψαϊ-άεεάς 
ποί ἀοΐησ, απά ναί ννογάς ποί αίετίηρ ὁ 

Ῥαΐ ἀεαιῖι [γοπι-(Πεῖγ- ππυίια]- Παπάς ἰ5 πεαγ {ποπι, Ογόοη ! 

ο Ὑεβ,ΠπαΗΥ ἀεαὰ [α]]εη γοια (ἶνε ἀθαά, ἰπίεγπηίης{ίης {Εἶνε Ατρῖνε απά 
(αἀπιόαη αγΠ]ς, φα]ὶ οα5α Ὀϊίει Ἰαωεπίαίίθης {ο ἰπὶς Τπεῦαῃ ]απά ! 

889. Ῥαγπος, πιοδί Ἱπαρε]γ Ιπάθεᾶ, 
Ἀπά οὗ νοθυ] αι{]ογ{{γ, θἀ1{εά τέκνωσε. 

884. Αἱάῑῑ 18 διαφοραί. Ἀ08ἱΐσευ, δι- 
αστροφαί. Βόρ]ιοσ]ον ἵπ ες (6 4ἱρ. Οοἱ. 
ν. 959, Ἰνᾶν α ΤΗ Τα ΓΙοἨ οὗ ρατί ος Εῖς 
Ύείςε---τὰς ἀιμα τηρὰς ὀμμάτων διαφθοράς. 
886. Τηδίοὰ οΕ κἀπίδειξις, ἴλα Βο]ιο]]- 

ᾱεέ, ποδί 95. απά ο ΗΙΟΗ5 Ἠαγθ κἀπό- 
δειξις. Ἑλλάδος ἵ9 αἱδο {ουά [οι Ελλάδι, 
αὐά Εἰηρ ἐνουρ]ι{ 1 ρτο[οταῦ]ο. 

888. γέρας απ ποῖ γέεα ἵδ ἃ νΕΓΥ «οπι- 
πἹοῦ τοπῖης. Ὑει 1 Ὀε]ίθνο αἰὶ ἴἶια 

Ῥο5έ ο 111918, οἳ {ια τεουπππησπάἀαἴἶοιι 
ος Βσα]ΐσου, Ιανθ γέρα, ΟΕ νΕἰοἰι ἴἶνα Π- 
πα] εν]]αῦ]ε ἴπ εἶνε Αιῑῑο ἀῑα[εοί ἶ5 Ἴοης. 
Τ]με Τουίαης υγτοίς γέρεα. 

997. Μ85, απά εἀτῖοιδ αγ ποῖ 6Χ- 
αοτ]γ εἰπηϊ]αν 1η τἡ]ς νοτςθ. ΑΙά18 [ας ἃ 
γὼ τί ὂυ δρῶν ὁποῖα δ᾽ ὂυ λέγων ἔπη. Ίς- 
στανε οπ]ν αἰίεγεά ὁποῖα {0 ποῖα, Υεῖ τί υ 
ἴδ ραςά---πιαπν ΝΤΘ5. ομα]ἳ [5 ἐν, 

896. Εος περὶ γεκεοῖςδοτηθ ΡΓΕΓΕΙ περὶ γεκ- 
εοὺς, ἴῆθ γεαθῖης ἵπ {πε Ἐἱογεπίϊηο οεᾱἷ- 
ποημ, Α]άῑς Τη Ίει ος περὶ ρτϊηῖεα παρά. 
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Σύ τ᾽ ὦ τάλαιτα συγκατασκάπτει πόλις, |» -]» -ι» -]ν -]- -[» ν 
3 λ / ”. 5 ” / ει µη λόγοις τις τοῖς ἐμοῖσι πείσεταιν. |--]ν-]- -]ν-ν-ίκν 

Ἐκεῖνο μὲν γὰρ πρῶτον ἦν, τῶν Οιδίπου 900 |» -ιν -]- -]» -||- -ν ω 

µηδένα πολίτην, μηδ ἄνακτ ἔννωι χθονὸς, |- ω ν]ν -]- -ἰ» -|- -|ν ν 

ὡς δαιμονῶντας κώνατρέψοντας πόλιν. |- -ιν -- . |» -]- -]» ν 

Ἐπεὶ δὲ κρεῖσσον τὸ μακὸν ἐστὶ τὰγαθοῦ, | -|-|-ν νν -ν -ἰ- - 
“234 3/ λ ; μή ἔστιν ἄλλη μηχανη σωτηρίας. |» -]» -]- ω |ν -||- -]» ς, 

᾽Αλλ΄ (ὀν γὰρ ἐνπεῖν ὀνδ ἐμοὶ τόδ ἀσφαλὶς, 905 |- -|--|- -]ν-]Ιν-ίνν 

πικρύν τε τοῖσι τὴν τύχην κεκτημµένοις |ν -]» -ᾖν -]ν -ἷν -ἰν -- 

πόλει παρασχεῖν φάεµακον σωτηρίας) ἱν-Ιν---Ιν-ί--ι- - 
/  πλολ κο, 9 κά / 
πει χαίρεθ εὲς γαρ ὦν, πολλῶν µέτα, |» -τν τν -ἰ» -]- -]ν ν 

Δ ἁ . Ν / 3 / Δ / τὸ µέλλον, ΕΙ χρΏ: πείσοµμαι τί γαρ πάθω; [ν τν -]- τν -ιν -]» - 

ΚΡ. Ἐπίσχες ἀντοῦ, πρέσθυ απ, Μὸ ᾽πιλαμβάνου. |ν -]» -]- -]» -ᾖ» -]» ιό: 

ΚΡ. Μεῖνον' τί φεύγεις μη τ.Ἡ τύχη σ᾽, ἀλλ ὂυκ ἐγώ.]- -ᾖν -]ι- -|» -|- -|ν . 

οἱ |» -ἰ--]--ἰ--ἰ--]-- 
|--]ν -ἰ---ίν-ἷ--ἷν 
ου... 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΠ, ΔΝΡ ἘΝΟΠΙΡΗ ΔΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

7 / . 
ΚΡ. Φὥράσον πολίταις καὶ πόλει σωτηρίαν. 

κ. ο. ν ΄ ΔΝ ρα , 

ΤΕΙ. Βούλει σὺ μέντοι. κδυχἰὲ βουλήσει τάχα. 
Ν ων / .,ω . 

ΚΡ. Καὶ πως) Πατρωαν γαιαν ὂν σῶσαι φέλω 

Τεσυ, ω ταλανα πόλις, συγκατασκάττει, ει μη τις πείσεται τοις έμοισι λόγοιςο Εκείνο γαρ 

ην µεν πρώτον, µήδεγα των Οἴδιπου είναι πολίτην, µήδε ανάκτα χθόνος, ὡς δαιµονώντας και 
ανατρεψόντας Πόλυ. Δε έπει το κάκον έστι κρείσσον τα άγαθου, έστι µία άλλη µήχανη σω- 
τήρίας. ΄Αλλο (γαρ τέδε ουκ οὖδε άσφαλες έµοι είπειν, τε πίκρον τοίσι κεκτήμεενοις την τύχην 
παράσχειν Φώμακον σωτήριας πόλει) απείµι’ χαίεετε' γαρ ων ἔις, πείσοµαι µιέτα πόλλων, εί 
χρη, το μέλλ’ γαρτι πάθω} ΚΡ. Επίσχες αύτου, πρέσευ. ΤΕΙ. Μη επιλάρεθανου. ΚΡ. Μείνον" 
τι φεύγεις µε; ΤΕΙ. Ἡ τύχη σε, άλλα ουκ έγω. ΚΡ. Φράσον σωτήριαν πολίταις και πόλει. 
ΤΕΙ. Συ βούλει μέντοι) Χαι τάχα ούχι βουλήσει. ΚΡ. Καιπως} Ου »έλω σώσαι πατρῴαν γαίαν» 

ΤΒΑΝΡΤΑΤΙΟΝ., 

Απά ίποι, Ο μγείοπεᾶ οἵίγ, ατί-{γοπα-τΥ-(ουιπάαίΙοηε-δαρρεᾶ, πη- 
1ε95 Πε ΙΙ] οΌεγ ΠΙΥ Ιηδίγας[ίοη5! ΤΗΙ5 Πονγεγεγ Ίνεγε Ιπάεεά (πε 
Πγεί-ροϊηί, έαί ηο-ΟοΜε οἱ ίπε {αηιϊ]γ ο{ Δάΐριας ὃε οἰάζεμ, ποτ Κπρ 
ο{ {χε γεαἰΠι, αφ Ὀείηρ Ῥοερεδεεζ-οί-ἀεπιοηβ, απάἀ Ρεηί-οπ-ίΠε-ἀεδίτις- 
Πποη-οί 1ηε εἰαίε! Απά πον ἴαί (Πε ενΙ] ἶδ ποτε ρτεάοπα]ηαηί (παω 
ἴΊιε σοοᾷ, ἴπεγα 15 οηε οίμεγ πηεαης ο{ Ργερδειναίίοη. ὁ «ωὴ | 

.. Βαϊ---α5 Τέ 15 ὨοίὮ πηδαίε {ΟΥ Πε {ο 8Ρεαξ, απ ἀῑδίγεςείης {ο ίηο8ε 
ΨΝΏο-Παγε-ρθεη αβείσπες {πε οί οἱ αἁπι]ηϊείετίως {Πε Ῥα]πι οἱ οοηΏΒεΙ- 
ναΐϊοη {ο ἴπε οΙίγ) 1 ψ] ἀερατί---{αγε-γε-πεἰ]: εἶποε Ῥείης αΏ Ἱπάί- 
γιἀια], Ι επαίὶ ευες υΙὮ (πε ΠιαΏΥ, ΙΓ 1ὲ πιαΣί Ῥε 5ο, ἹὙΠαίενει 15 
αὖοιί (ο Ἠαρρεα---ἴου γἨαί ο. 1 ἆοὲ [1 σοΐῖπσ αωανγ.]. 

6πεον. [Τιαγίισ ]οἷᾶ ο Τϊτέδία»,] Ξίαγ γεί Πετε, οἱά πα:. Τιπε- 
5145. Ταἷκε ποί Ποὶά οὗ πε! ΌΠΕΟΝ. Ῥεππαίη: ΨΏΥ Πεεςί ίποι {τοπ 
Πθὸ ΈΤιπεειας. Γοτίιπε Ώοεες {με6ς, Ὀμί 1 Ώεο {μοε πο! ΟπΠΕοΟΝ. Ῥε- 
εἰαγε ἴΠε Πιεαηδ-ο(-δα{είγ {ου {με οἴιίζεηδ απά εἰίγ. ΤΠεεςιΑς. Τβου 
υγ]θηερδί ως Ἰπάεεά ΠΟΥ, Ὀιί 50ο ψγ]]ί ἰλλου ποῖ γη 1! Οπεον. Απά 
οιὸ Απι 1 ποί ἀεδίτοις {ο Ῥγεξειγε ΠΥ παία] Ιαπά ὃ 

808. Μος ΝΤ8Ρ. πόλις. Α]άα5, πὀλι. 
899. τὶς, 0Ἠ6---δ0Ί46-0πε----α οεγἰαϊπ 019. 
909. ΑΙάιΙ5 ]ιᾶς δαιμκονοῦγτας κάνατρέψαν- 

τας, ἴα ]αϊίει ννογὰ Ὀεῖης, ἂν ῬοχκοἨ 
οὔδετνθβ, ντους Τη {εηςθ, απά {λε {οΓ- 
Ὦ16Γ «ΟΠΙΓΑΕΥ {ο {πε Ἰαηρυᾶρε. 

908. ατοιιιβρᾶνε τοῦ γαθοῦν νέα δοπΏε 
4ρρεαταηςς οΓ ιπ{Πογ(γ. ΤΗ τεαάίης 

Ῥουρομ οοπἆσπωπθ, απηᾶ {(ο]]5 ας {αί τε 
ατίῖσ]ο τὸ οοαἱεςεῖης νὰ 1ο Πα 
5γ]]αῦ]ε ος ἀγαθοῦ, οομβεἰ(ηῖες  Ί0ης α. 
Α αἳ]γ οὐκειναίίοῦ (115, Εοπὸ 51Ο ἃ 
απανίεν! ΙΓ τὸ ἐγαθοῦ ἵπ Όε αῦονο 5εη- 
ἴοηοε ϱ6 σ1αιΏπιας, ὈΥ πηἀειδίαπάἶης ἂν 
1 νΙδη 1 10Υ! ο 
ο14,Α{εν 155, ΕΟΓ θέλω γε θέλω». 
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ΤΕΙ. Θέλεις ἀκοῦσαι δῆτα, καὶ σπουδὴν ἔχεις} 910]|- -]» -]- -]ν -]- -[- - 

ΚΡ. Ἐις γὰρ τί μᾶλλον δεῖ προθυµίαν ἔχειν; |- -]» -]- -[» -]» -]-- 

ΤΕΙ. Κλύοις ἂν Ίδη τῶν ἐμῶν Φεσπισµμάτων. |ν -[. -]- -]» -]- -ᾖ» - 

Πρῶτον δ) ἐκεῖνο βούλομαι σαφῶς µαθεῖν, |- -]» -ᾖν -]» -ιν -ἰ- - 

ποῦ ᾿στὶν Μενοικεὺς, ὃς με δεῦρ᾽ ἐπήγαγεν : |- -|- -]- -|» τν -|» 5 

ΚΡ. “Οὸ ὂν μακρὰν ἄπεστι, πλησίον δέ σου. 9390 |» -|» -ν -» -ιν -]ν - 

ΤΕΙ. ᾽Απελθέτω νυν Φεσφάτων ἐμῶν ἑκάς. |» -]ν -]- -]» -ν -]» ν 

ΚΡ. Ἐμὸς πεφυκὼς παῖς. ἃ δεῖ, σιγήσεται. |» -]» -|--|»-ι- -.νν 

ΤΕΙ. Βούλει παρόντος δητά σοι τούτου Φράσω; |- -[» -]- -{» -]- -ιν - 

ΚΡ. Κλύων γὰρ ἂν τέρποιτο τς σωτηρίας. [εν -|--ἰν-ἰ--ἰ-- 

ΤΕΙ. ΄Ακουε δή νυν 9φεσφάτων ἐμῶν ὁδὸν, 090 |ν -]ν -]ι- -{» -]ν -ᾖ» ω 

ὢ δρῶντες ἂν σώσαιτε Καδμείων πόλιν. [- -ἰν -|- -ἰν -|- τν 

Σφάξαι Μενοικέα τόνδε δεῖ σ᾿ ὑπὲρ πάτρας |- -]ν -ᾖ» ν -ᾖν -]» -ιν - 

σὺν παῖὸ, ἔπειδη τὴν τύχην ἀντὸς καλεῖς. |- -]» -]ι- -]ν -]- -ι» . 

ΚΡ. Τί φης: Τί ἔἴπας τόνδε μῦθον, ὦ γέρον 1 |» -|ν -[- -]» -ᾖ» -]» ν 

ΤΕΙ. περ πέφυκε, ταῦτα κἀνώγκη σε δρᾶν. 980 |» - |» -ᾖ» -]ν -[--ιν- 

ΚΡ. Ὦ πολλὰ λέξας ἐν βραχεῖ χρόνω κακά. |--]ν---|ν-Ιν-ἰνν 

ΤΕΙ. Σοΐ γ’, ἀλλὰ πατρίδι μεγάλα καὶ σωτήρια. |- -[νννννν]- -[-- -[ν» 

ΤΗΕ ΟΝΡΕΒΗ, ΑΝΌ ΕΝΙΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

ΤΕΙ. Θέλεις δύτα ακούσαι, και έχεις σπούδηνΣ ΚΡ. Γαρ εις τι δει έχειν προθύµιαν μάλλον 5 
ΤΕΙ. Ἠδη ἂν κλύοις των έµιων Φεσπίσμιατων. Δε εκείνο βούλομαι πρώτον μάθει σάφως, που 
έστι Μενοίκευς, ὃς επήγαγε µε δεύρο; ΚΡ. Οδε ουκ απέστι µάκραν, δε πλήσιον σου. ΤΕΙ. 
Απέλθετω νυν ἕκας έµων 9έσφατωγ. ΚΡ. Έμος παις πεφύχως, σιγήσεται ἆ δει. ΤΕΙ. Βούλει 
δήτα Φράσω σοι τούτου παβόντος» ΚΡ. ΓΤαρ αν τερποίτο κλύων της σωτήριας. ΤΕΙ. Δη νυν 

ακούε ὅδον έµων Οέσφατων, ἆ δρώντες αγ σωσαίτε πόλιν Καδµείων. Δει σε σφάξαι τόγδε σον 
παΐδα Μενοίκεα ὕπερ πάτβθας, Επείδη αύτος κάλεις την τύχην. ΚΡ. Τι φης; Τίνα μύθον τόνδε 
είπας, ὦ γέρον; ΤΕΙ. Απερ πεφύκε, και αγάγκη σε δραν ταύτα. ΚΡ. Ω λέξας πόλλα κάνα εν 
βράχει χεύνω. ΤΕΙ. Σοι γε, άλλα πάτριδι µέγαλα και σωτήρια. 

ΤΕΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ., 

ΤΙΡΕΡΙΑΡ. ἨΝ ἱεδί (οι ἴεη {ο Πδίεη, απά Ἠαςί οι Ργοπηρίηεςε- 
ο[-ἀεειτεὺ Οπεον. Εογ προπ ν/μαί-κιρ]εεί ουσΏί 1 {ο Ἰανε εάρεγηεςς 
Πηογεὺ Τπβεδιας. Ργεδεηί]γ ἴποι οαηδί Ἠεαγ ΠΙΥ ογασ]ε».----Βυΐ (ὶς ἵ 
υ/]α]ι Βγδί {ο Κπονν εἰεατ]γ, «« λεγε ἐς Ιεπασει, ἐ]ιαί ὑγοιισ]έ πε Μέέ]ιεγ 

Οπεον. Πε ἴ5 ποί {αγ ο---Όαί οἶο5ε Ὀεδίάε (ἴπεε! Τιπεδιας. Τ,οί Ὠῖπι 
ἀερατί ποῖν {ο α ἀῑδίαπος ΓΓοΠΙ ΠΙΥ Ργορῃεςίεδ. «ΚΕοΝ. Βεΐηπς πΙΥ 
δοη Ῥοτη, ο ψ]] Κεορ «εοτεί παί Ἡε ουσΏ!{. Τικββίας, Αγί (οι νι]]- 

108, ἵπεη, [ {ε]] έπεοε νἨ]]δί Πε 5 Ργεδεπ{} ΟΠΕΟΝ. Ῥεσαυδε Ἶε γη] Ώο 
ἀε]ίρΏίεά (ο εαν ἰπε-ππεαης-ο[-ργεβεγνα(]οπ! Τίπεδιας. Ἠ/μεγε[ογε 
ΠΟΥ Πατ {Ώο (επου οἱ Πιγ ογας]ε», γαί 5ἱερς ὮΥ ἰαΚκίπρ γε ΠΙᾶγ δαγε 
πε οἴίγ ο{ίηε 0αάπιόαης :---- 

ἔε Πέ ἰς πεοεδδατὴ ἐ]ιαέ έ]ιουι δαστίῄοε ἐ]ιί {ή δοη Ἠεπασει» Γον Μὲς οοιπ- 
{γ,'----ἵπος ἴποι {Ἠγδε]{ οα]]εςί {ου {]9 {ογίαπε ! 

Οκεον. [βέγιοί τοϊέ Πογγογ.] ΥΝ ηαϊ βαγεςί ἴἶοι}λ Ἰλίαί «επίεπος 
(Ἠ]ς (που Ἠαδί ργοποαποες, οἷά πιαπὸ ΤΊπεςιΑς,. Φς] ἶς (χο είαία ος 
(μ]ησε---απά 1ἱ ἵ5 ἱπουηρεηί ίποι ἆο ἴ. Οπεον. [Ηἐπσίπρ ές Ἰιαπᾶς 
τυζέ]ι δογγοω.] ΟΙ 1 εχοι ἐπαί Ὠαρί αῖά πιαςσΏ 1] Ἱω α δπογί ἐἶπιε! Τι- 
ἈΕδΙΑ5. Το (σε αἱ Ἰεαί, Ῥιί {ο {Υ οοιΠίτγ στεαί απά 5α]αίατγ σοος ! 

916. Εοἳ τί μᾶλλον, Λ]άας απά 80Π1Θ 0- 925. Αἰά15, ΕΓο(118, απά οἱ]θτ ρῖνα 
Όεγς Ἰανς τί µ’ ἄλλο. (Το(Ί18, τί μ᾿ ἄλλοι. ᾗ τοῦτο, Ὀυΐ {1 Ὀθεί Μ98. Ἰανθ τούτου. 

920. Τε ΕΙοτεπίϊπε οἀιοπ,ποάουυί | 999. Α ἀῑΠετεηί τεαἀἶηρ οἱ 1Ηἱ9 πο ]ς : 
Ὦγ πιϊδία]ς, ἰχὰς πον {ΟΥ σου. Τί φής; Εν παῖδ) ἕνεκα γῆς σφάξαι θέλεις; 

Ι 



66 9595, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ. 

ΚΡ. Ὃνκ ἔκλυον, ὂνν ἤκουσα" χαιρέτ ω πόλις. |-νν]ν ----ἷν ν-ίν» 

ΤΕΙ. Ανὴρ ὅδ ὀυκέθ ἁ ὐτός' ἐχνεύει πάλιν. |ν -]» -ν -ιν -]- -]ν. α. 

ΚΡ. 4» ἴθ' ὂν γὰρ σῶν ο δεῖ μαντευμάτων. 980|- -ιν -]- -]» -]- -]ν - 

ΤΕΙ. ᾽Απόλωλεν ἀλήθει', ἐπεὶ σὺ δυστυ χεῖς : - |» . -]ν -]- -ιν -ν -]» ς 

ΚΡ. Ὢ πρὸς σὲ γονάτων, καὶ γερασµίου τριχός. |- -]» ν ν]- -]ν -ᾗ» -]ν ν 

τει, τή προσπιτνεῖς με; Δυσφύλακτ' ἀιτεῖ κακά. |» -]» -ᾖν -]» -]- -ἰ» » 

ΚΡ. Σίγα᾽᾿ πόλει δὲ τούσδε μὸ λέξης λόγους. |- -ιν -ᾖ» -ιν -]- -ᾖν - 

ΤΕΙ. ᾿Αδικεῖν κελεύεις μι Ὃνυ σιωπήσαιμεν ἄν. 940|ν ω -ιν -]- -ᾖν -]- -[» ω 

ΚΡ. Τί δη με δράσεις 5 Παῖδά µου κατακτενεῖς } |» -ᾖ» -]- -]ν -» -|» στ 

ΤΕΙ. "Αλλοις μελήσει ταῦτ ἐμοὶ ὃ ἐερῆσεταν. |- -ᾗν -]- ιν -]- -]ν ν 

ΚΡ. Ἐκ τοῦ ὃ ἐμοὶ τόδ ἦλθε καὶ τέκνω κακόν; |- -ιν -ᾖ» -]ν -ᾖν» -ἰν ν 

πΕΙ, ᾿Ορθῶς μ ἔρωτᾶς, κξις ἀγῶν ἔρχει λόγων. |- -]ν -||- -]ν -]ι- -|» . 

Δεῖ τόνδε φαλάμαις, ὁδ δρώκων ὁ γηγενὴς 940 |- -]» υν- -ιν -ν -]ν - 

ἐγένετο Δίρκης ναμάτων ἐπίσκοπος, [ων . -]- -|» -ν -]ν ν 

σφαγέντα, φόνιον ἄϊμα ΥΠ δοῦναι χοὰς, ἱν-|νννν-ίν-||--ιν- 

Κάδµω παλαιῶν ᾿Αρεος ἐκ μηνιμάτων, . | |- τιν -ᾖ- ν ν]ν -]- -ν - 

ὃς γηγενεῖ δράκοντι τιμωρεῖ Φόνον. |- .. -ᾖ» -]ν -]- -]ν ὠ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝ ΠΙ5Η ΔΟΟΒΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ. Ουα ἐκλυον ου Ἠηκούσα" πόλις χαίρετω. ΤΕΙ. “Ὅδε οὐκετι ὁ αύτος άνηρ" Εκνεύει πάλη. 

ΚΡ. Ίθι χαίρων' γαβ ου δει µε σων µαντεύµατων. ΤΕΙ. ᾿Α αληθεία απολώλε, έπει συ δύσ- 
πύχεις 3 »Σ ΚΡ. ῶ προς γόνατων σε) και γεεάσριου τρίχος. ΤΕΙ. Τι πεόσπΊτνεις µε; Αίτει κάκα 

δυσφυλάκτα. ΚΡ. Σίγα᾽ δε µη λέξης τούσδε λόγους πόλει. ΤΕΙ. Κελεύεις κε άδικευ» Ου. 
αν σιωπησαίεεν. ΚΡ. Τι δη δράσεις µε} Κατάλτενεις παίδα µου; ΤΕΙ. Ταύτα µελήσει, άλ- 

λοις δε έ δα ειρήσεται» ΚΡ. Δε εκ του τόδε κάπον ήλθε έ Εµοι και τέκνων ΤΕ. Όρθως ερώτας 

Κ.Ε, και έρχει εις αγώνα λόγων. Τόνδε δει σφαγέντα Ῥάλαμαιςν ὃ ὃυ ὁ γήγενης δράκων εγένετο 
επίσκοπος νάματων Δίρκης, δούναι Φόγιον ἄέμα χόας γη, εκ παλαίων μηγίµατων ΄Άρεος Κάδµω, 
ὁς τικ ώρει Φόνον τμ δεακόντι. 

ΤΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Οπεον. 1 Πλιεπεά ποί---ἶ Πεαγά πο: εἶίγ, σοοᾷ-ΏΌγε! ΤΙπεριας. 
ΤΗ]ε ἶς πο Ίοησευ (Πε 8116 Πω : Ἡς ἆγανν» Ὀασ]ς ασαϊμ! ΟπΕον. Γε- 
Ρατί Ἱη Ῥεᾶσς---{ου ΙΓ Ώαγε πο πεεά οἱ {γ ργορΏοεοίε5! Τιπεριας. 15 
(γαίῃ Ὀεσοππε-εχίϊποί, Ὀεσαιςε ίηοι αγί-απργοδρετοιςὸ Οπεον. [Γαἴ- 
ὑπρ ἀἆουπ ιρρ]ίαπέ Ὀείοτο (ιο Ῥγορ]αί.] Οἱ! Ὁγ ἴγ εες [ επίγεαί 
1πεε, απάἀ Ὦ} ΙΠΥ τενεγεπά ΊοεΚς! Τιαπειας. ΗΥ Κηεε] {ο πεὲ Τποι 
ρειἰοπεςί αραἰη»ί εαἱαιη]ιῖες ἀἰ[ῃοι]ί-ο[-σοπίγο]! Όπεον. [Εἱ5ίπρ.] 
Ἑε οἵεηί, απ παίέες τος (ηοφε γνογάς {ο (πε οἴίψ! Τππεειας. Γορί ποια 
οοιηπιαπά πε {ο 6 εΠ]δίὸ Νε οαηποί 6 5ι]επε! Όπεον. /Παί 
τηϊδοβ]εί (πεη υγ] (οι ἆο ππεὸ ΝΠέ (ίηοι 2ἶαγ ΤΩΥ δοηὲ ΤΗΙΕΡΙΑΣ. 
Τ]αί πν] Όε απ-οὐ]εοί-ο[-σαγε έω οίπετς: Όαί Ὀγ ππε νν]]]-ένε-ἀεο]α- 
ταί]οη-Όε-πιαάε! Οπεον. Υεί {τοπ ψΨΠαί-εουγοε ἴχαρ (Πὶς ἀϊδαδίογ 6οπΊε 
Ἡροπ Πηγεε]{ απά οί]ἀ Ἔπιεδιας. ΠἰσΏιΙγ ἀοδί (ποια αδὶς (πε, απά 
ἴἴποι Παδί τεασ]εᾶ (ο (ο ψ]ηάϊησ-αρ οἳ Πιγ ἀἰδοοιτεε----Ηίπι Τί Ῥε- 
Ἠογες, είαῦβεὰ ἵΏ (πε 6αγε ν/ΠεΓε ἴΠε εαγίῃ-Ώογα ἀτασοῃ «8 σιαγά 
οἱ Ώιγοε΄» {ουηίαϊη, {ο σῖνε Πὶς ἁγίησ Ὀ]ουά α Ιαίῖομ {ο (πε στουπά, 
οη ασσουηί οἱ (πε απεἰεηί πηγε]επ/ῖησ-κρίίε ο{ Ματς ασαἰηοί σαάπλας, 
νο ἄγεησες ππΓάεγ προηῃ {πε σ]εθε-δργαησ απακα. 

984. Μ95. απάἁ Α]άῑι ϱῖνο ἐνν ἔτ᾽ ἀυ- | οίῖνθτε, νγ](ῖι Α]άῑς, ἡ ἀλήθει----ροι]ι .. 
τὸς, αι Ὑαἰοκεπαςι Ρ]απιθᾶ, Ὅη( ρτεαί 957. Όπ (ἶιε ο)){ρβῖ5 Ο6 ἀιτοῦμκαι, 866 
Ῥτοριϊείψ, {ἶιε οπαϊκοΊου ος ἴμο αν ἴἶε]ο. | νε μοῖε ἵπ πιν Τταηδ]αίῖοη οἱ έἶιε Με- 

997, Χαίρων ἴθι, Η{ετα!!γ, γε) οἱοίηρ: βο. | ἀέα, αἲ νειςε 925. 
Αἱάας απ ΜΒ, ΕΟΓ μαντευμάτων ρὶνε 938, ἀιτεῖ οἱ ταί]οι ἀντῃ νι ηλοδέ 
Φεσπισµάτων Γνοπι νοιςε 917. Μ88. απά εἀ{[ῖους, Ία8 α νου αποδίίου- 

966, 8οπιο αὔ1(]ομς Ίανε ἡ ̓ λήθει, απά αΡ]ε ἂρρεατοποθ. ἘΒτιπς] εά1ίιεά ἐστή. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 900. 0{ 

Καὶ ταῦτα “δρῶντες ξύμµαχον κτήσεσθ᾽ "Αρην. 960 |--ἰν-|--|--|- -ἰν - 

Χθὼν ὃ ἀντὶ καρποῦ καρπὸν, ἄντί 9) ἁήμωτος |--]ν-||- -ἰν-Ιν-ἰκν 

ἁϊμ᾽ Ὦν λάθη βρότειον, ἔξετ᾽ ἔυμενη [--ίν-ν-ιν -ν-ἰν - 

γῶν, Ἡ ποθ ὑμῖν χρυσοπ΄ληκα στάχυν |--]ν-]|--Ιν-]--ινν 

: σπαρτῶν ὤνῆκεν' ἔν γένους δὲ δεῖ 9)ανεῖν |--ἰκ-- -Ιν-ἴν -ἰν - 

τοῦδ, ὃς δράκοντος γένυος ἐκπέφυκε παῖς. 956 |--|--]-ν .. -ᾖν -]- - 

Σὺ ὃ ἐνθάδ ἡμῖν λοιπὸς ἐν σπαρτῶν γένους, [ν-Ιν---ἰν ---ι-- 

ἀκέραιος, ἔν τε μητρὸς, ἀρσένων τ) ἄπο, [εν -(ν-Ίν-ν-ν-ινν 

ὃν σοΐ τε παῖδες' Αήμονος μὲν ὀῦν γάμοι |--(ν-Ιν-ἰ--ΙΙν-ιΙ-- 

σφαγὰς ἀπείργουσ, ὂν γάρ ἐστιν Ἰθεος᾽ [- -ἰν-[- -ἰν-Ιν-ινν 

96ο |- -ἰ- -ἰ- -ἰ- -ἰν-ἰ-- 
--ἰν-ἰ--ἰν -ἴν-ἰν- 

κξν μὴ γὼρ ἑυνῆς Ἰψατ', ἀλλ ἔχει λέχος. 

“Οὔτος δὲ πῶλος τηδ) ἀνειμένος πόλει, 
Δ ω / / Φανὼν πατρῴαν γαῖαν ἐκσώσειεν ἄν. [ν -ἰν-- -ἵν -Ι--Ι-ν 

3 

Πικρὸν δ᾽ ̓ Αδράστω νόστο» Αργείοισί τε [» -ἰν -]ι- -]ν -]- -[» κ 
/ , 3 λ 

νήδει µέλαιναν κἩρ ἐπ᾽ ὄμμασιν βαλων, |- -]ν -- -ᾖ» -ν .. κ 

κλεινάς τε Θήδας. Τοῖνὸ ἑλοῦ δυοῖν πότµοι 965 |- -Ί--[--ιν-ιν ιν - 
λ 4 ο ας λ 9 ω Ἀ / | 

τον ετερον᾿ Ἄ γὰρ παῖδα σῶσον, η πόλιν. ἱνννν -||--ἰ--ἵν- ιν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΜΒΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Και δρώντες ταύτα πτησέσθε ΄Αρην ζύμμαχω. Δε ην χθων λάθη κάρπον άντι κάρπου, τε βεο- 
τείον ἁέμα άντι ἁίματος, ἕξετε γην εύμενη, ἡ πότε ανήκε ὕμιν χρυσοπηλήκα στάχυν σπάρτων’ 
δε εν τούδε γένους δει Φάνειν, ὁς εκπεφύκε παις γένυος δρακόντος. Δε συ ει λοίπος ὕκω εκ γέ- 
νους ένθαδε σπάρτων, ακεραίος, τε ΕΝ μήτρος, τε άπο ἄρσενων, τε δι σοι παίδες γάμοι εν ουν 
“Αίμονος απειργούσι σφάγας, γαρ ουκ ἔστι ήθεος' και γαρ εί µη ἥψατο εύνης, άλλα έχει λέχος. 
Δε ὀύτος πώλος ανείµεγος τήδε πόλει, άνων αν εκσωσείε πατρώαν γαίαγ. Δε επίραλων µελαί- 
γαν κήρα όµµασι, 9ήσει πίκρον γόστον Αδράστω τε Αργειοίσι) τε Θήθας πλείας. Τοίγδε δύου 
πότμοιν ἕλου τον ἕτερογ' γαρ σώσον η παίδα, η πόλων. 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Απά Ὦγ ἀοΐῃσ ἰλὶς γε γψ]] ασα]τε ἨΤατε {ου γοιν αἰἰγ. Ὑεε ΙΕ {11ο 
Ἐατί] τεσεῖνε Εγαῖε 1η. γείαγη [ου {γαῖΐ, απά Ἠσίπα Ὀ]οος ἵπ γείαγη {ου 
Ῥ]οος, γα γη] Ώανε (ἶιαί 5οῖ] ρτορί(ἶοις, ν/πίοὮ Γογππετ]γ δεηί ΓογίἩ {ο 
γοι α σο]άεῃ-ογερίεὰ οΓορ Οο{ ΦΟΜ/Π-ν/αγγίοτε: Ὀμί ος Πῖς γασς ἴπεγα 
πημδί ἀῑε οΏηε Ἡ/ο ἶ5 {με 5ο οἱ {πε ἀγασοι”5 ]ανν. ἈΝον (οι αγ 1είι 
απηοησεί τις ο{ (πε Ἰίηεασα ος ἴο5δα {Πεῃ ΦΟΨΏ, ρΗΓε-Ιη-ίμγ-ἀεσοεηί, 
Ροί]ι οη {ωε ποί[εν- εἰς, απά ἵπ (πε Ἰπο οΕ Πηα[ες, α5 αγε Ικενγίφε ΙΥ 
εμ/]άγεη : (ἶα εερουφαῖς, Πούενεν, οἳ Παπποηῦ, ργεο]αάε Πὶς ἁγίης, 
1ῃ-45-ηΙσ]-ας Ἡε ἶς ποί α Ῥασ[ε]ου :---ἴος αἰίποισΏ Πε ας ποί αρ- 
Ῥτοασ]ες (ἶνε πιιρίἶα] Ὀεά, γεί Ίιας Ἶο οοηίγασίεἆ {πο πιαττίασο. 

Ῥυΐ (ίς γουίΠ, ἀενοίίπσ-μΙιηςε]{ {ο (πε είαἰς, ΠΊαγ, Υ -εα υπο 1ησ- 
{ο-άϊε, Ῥγεκεινα Ἠὶς ηα{ϊνε-σοιηίτγ. Εου δρυηγηῖηρ (ἶε εαὰ [αΐε Ὀείογα 
Ἠ!5 γε», Ίε ν/[]] οαι19ε α Ὀἰίίεν γείπγη {ο Δάταδία5 απ {ο ίμε Αγοΐνες----- 
απά Τμερες γν]]] Πο γεπάεγ Ιαδίρ]οιις ! 

ΟΓ πχεςε {ννο ἀθείϊπ]ες οΏι]δε οΏε ! {ΟΥ 8ανε εἰί]ει {Π1γ 5ου, οἵ εἶχεα οἵέγ! 

950. κτήσεσθ᾽ ἵ8 (οιιπᾶ ἵπ α σῖθὰέ πΙαΏν | Ε1661Υ, με Ίνα επραρεά ἔιε Ὀεά, ἵ6 Ὦν πο 
ΜΑ58., απά Ἱπ τοις; Όπέ Αἰάῑ5 απά 
8Ο0ΠΙ6 οίηθις ανο κτήσασθ, ΜΒ. Βας- 
τπαίς Ρείννθεη "Αρη αιιὰ "Αρην. 

960. αἰεκουασν Ἰαῦοιιτοά Ἰναγά (ο 
Ῥτονε {Πῖς νεγεο δρηγίοις---αιιά οε{αίΠ- 
1γ τε 19 {αν (Γοπι οἰοσαηί, αἰι]λοισίι ἴε 
ἵννο ρμταςος ἵπ 16 ννεγο Ρογοπά αἰἲἰ οοἩ- 
(ναβἱοίίοη ϱ.εφπεη{]γ αδθά {π {πε 56η5ο 

18 Ότοι Ὀς τεας {ου ὃ γὰρ, ἴἶ1θ 5εήδε ἵη Πο- Ώιογ αἲε Ἱηίοπάθά {ο ΟΟΠΝΘΥ. αλλ’ ἔ- 
χει λέχος, ὑιέ Ίιε Ἰιας {ιο ὑοί, 9Η, 11ου 

Ίηθαης α Ιαµάδοπηςθ αγ ος εχρτεδδίης, 
]ι6 ]ιαδ ευπέγαείοἆ πια ἰγἱιυ. 

961. Αἰάῑ5, ασαϊη»ί ἴἶνα μιείτο, σῖνθβ 
µέλεαν. ῶὴ8 πηοαηῖας ος {χο νογςε ἵ5 ΙπΠ- 
ἀεπίαῦ]γ απιρίσιοιιδ----οα κ εἶπιρ ένο πεῖφεν- 
αθίε Γαΐε ὑε[ονε Ιιῖ5 οι/εδ----ἐἰδέε Γάΐιπι ό- 
οι] οὐ) {οἴοιν / 

9606, Τη 5ουι6 θά 1ἴ1οΠ8 γὰ; ἵ5 ουπ {ες : 

«νδε δαῇ ου», ἴἴιο μπείτε γεηιαϊηίησ σοος, 



65 9607. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Τὰ μὲν παρ ἡμῶν πάντ᾽ ἔχεις' ἠγοῦ, τέκνον, |» -ἰν -|- -ἰν -|- "ινν 

πθὸς ὀρκον' ὅστις ὃ ἐμπύρω χρῆται τέχνη, ο ο ον οκ, 

µάταιος" ὃν μὲν ἐχθρὰ σηµήνας τύχη, |» εἲν τς Ἅ« -]- α« κ 

πικρὸς καθέστηχ’, ὁὲς ἂν ὄνωνοσκοπη' 970 . τς -]- -]» -Ἱ- τ ιν κ 

«}ευδῇ ὃ) ὑπ᾿ ὀΐκτου τοῖσι χθωμένοις λέγων, |- -ν -]- -|ν -Ί» "ιν -- 

ἀδικεῖ τὰ τῶν «εν. Φοῖθον ἀνθρώποις µόνον ... τῄτσήεΙΗ "[ν» 

χρῶν Φεσπιωδεῖν, ὃς δέδοικεν ὀυδένα. |- -ν -|- ες ιν αν "ι» κα 

ΧΟ. Κρέον, τί σιγῶς, γρυν ἄφθογγον σχάσας; [νι -- τι” -ἰ- π]ν - 

Κάμοὶ γὰρ ὀνδὲν ἤσσον ἔκπληξις πάρα. 970 |- -]» -ι» -ἰν -|- -]ν . 

ΚΡ. Τί δ' ἄν τις ἔίποι: Δῆλον ὅνγ᾽ ἐμοὶ λόγον. |ν-|- -]- -]ν --» -]ν- 

Ἐγὼ γὰρ ὀύποτ ἒις τοὸ ἐῑμι συμφορᾶς, |- -[ν τιν -ν "ιν ".’ τν 

ὥστε σφαγέντα παῖδα προσθεῖναι πόλει. |- -]» σι» -]» -]- -ἰ- α 

Πᾶσιν γὰρ ἀνθρώποισι Φιλότεκνος βίος, |- -]» -]- -]ν Ν νᾗν -ιν 

ὀνὸ ἂν τὸν ἁυντοῦ παϊδά τις δοίη κτανεῖν. 950 |- -ιν -]- -Ί» -|- -|» . 

Μή μ ἐυλογεῖτω τώμά τις κτείνων τέκνα. |- -]ν -|- ιν -||- -[ν μή 

᾽Αυτὸς ὃ, ἐν ὡραίῳ γὰρ ἵσταμαι βίω, |--ἰν-|- -]ν-ν-|-- 
/ / 5 η 

νήσκειν Έτοιμος, πατρίδος ἐκλυτήριον. Γ-ἰνσΙενννἴν-Ινν 
ΤΗΕ ΟΕΒΡΕΒ, ΔΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Μεν πάρα ἥμιων έχεις τα πάντα" ἥγου, τέκνο, προς οίκον" δε ὅστις χρήται ἔµπυρω τέχνη, µα- 
ταίος' μεν ην τύχη σηµήνας έχθρα, καθεστήκε πίκρος ὃις αν οιωγόσχοπη᾿ δε λέγων ψεύδη ὕπο 
σίκτου τοίσι χρώµενοις, ἀδικει τα των Φέων. Χρην Φοίθον μόνον ὁς δεδοίκε οὔδενα, Φεσπιώδειν. 
ανθρώποις, ΧΟ. Κρέον τι σίγως, σχάσας γήευν αφθόγγον; Και γαρ εκπλήξις πάρα έμοι οὔδεν 
ὕσσον. ΚΡ. Δε τι τις αν εἴποι; “Οίγε ἐµοι λόγοι δήλον. Γαρ έγω ούποτε είµι εις τόδε σύμιφο” 
Ρας, ὥστε προσθείναι παίδα σφαγέντα πόλει. Γαρ πάσι αὐθρωποίσι βίος Φιλότεκνος, οὖδε τις 
αν δοίη τον πωίδα ἁύτου κτάνει, Μήτις κτείνων τα ἔµα τέκνα, ευλογείτω µε. Δε, γαρ ἵστα- 
Και εν ὡραίω βίω, αύτος ἑτοίμος Ἀγήσκειν, εκλυτήριον πάτειδος. 

ΤΒΔΑΝΡΙ ΑΤΙΟΝ. 

50 ΠΟΥ {γοπα 5 (που Ἠαςί ενεΓΥγ ἱπ[ογπιαί]οη. [Το Μὲς Ώαιρλεγ.] Τεν 
Ίηε οΩἹγαΓά, ΠΙΥ οἨ]]4, {οψαγάς Ώοπλε δαέ νποενετ εχεγοῖδες {πε 
ἀϊνίπϊης αγί ἶ5 α {001 εἶωοε, 1Γ πε «παποε {ο Ιπαάϊσαίε (Ππίηρς-άὶδ- 
4ργεεαβίε, Ἡε {ογίἩπνηίἩ-Όεσοπιες Ἠαίε[α] {ο (Ἠοβε {ο Ποπ Ἡε Παγ 
Ῥ{οΡΙΠΕΡΥ: αΏά δρεαΚίης [αἱεείγ οί οϐ ΡΙίΥ {ο ΡεΓεοη» εοηφυ]ἶπς ἨίΠῃ,. 
Τε ἆοες-ἰπ]αςίϊοε-ίο ἰπε ἆεογεες οἱ {πε (αοἆθ :----Ι{ πετε Πί ἰμαί Ῥπαδις. 
αἶοπε, νο {εατς ΠΟ-ΟΠΕ, 5ου] ἀε[ίνεγ-ογασ]ες {ο Ίπεη, [Εαΐέ Τϊγέ- 
δῖα» [εὰ ὃν ῖς Παισ]ετ.] 

ΟΠομυς, Οτεοη, ΝΏΥ ατί-ίποι-πλμίε, τεριθδεῖησ {Πγ νοῖοε 11-θ]-' 
Ίεποε ὃ [ 4είᾶς.] Απά γεί {ετγου 15 ργεβεηί {ο 1ηγ8ε]{ Ίω ηο Ἰεθς ἀερτεε! 

(ΕΟΝ. Ῥεοαίςε νηᾶί 68Ώ οηε 54Υ ὶ ΜΥ τερΙΥ ἵδ πιαη]{εκί. Ἐος] 
πν]]] πενετ αάναηοε {ο (αί θίασε οί ἀεδρεγαίίοη, {ο εΧροΡε ΠΙΥ 50Η ἃ 
γ]οί]πα {ΟΥ (Πε εἰαίε ! 

Ύεα ἵπ αἲὶ πιεη {πεγε ἶ5 α {εε]ησ ο[-αΠεοίίοη-{ογ-(Ππεϊγ-ομι]άτεῃ, 
ΏΟΓ νου]ά αΏγ-υοάγ σίνε-ρ 5 οἵνΏ 8οη {0 4ῑθ. Ἰμεί πο-οπε, δἰαγίης 
ΠΩΥ ε[]]άγεη, ργαῖδε πηο {ΟΥ {Πε ἀεεᾶ. 

[γαμπεπςίη α[τεγ Ραιδίπρ α ΠΙοπιεπέ.] 1, Πονγενετ, {ΟΥ { Ώανε αγγῖνεά 
ἂἱ Πηαίυγε ασθ, ΠΠ ΠηΥ5ΕΙ{ γεαὰγ {ο ἁἀἱε, α ργορ](ἰαίίου ΓοΥ Π}Υγ οοΠίΤΥ! 

968. ὮῬοτεοἨ, 1 Ἱπιαρίπο Ὦγ απ ΘΓΓΟΓ 970. Ἐου πικρὸς ΠΙΑΙΥ «ορῖθ Ίανε 
ο {θε ργεβ», Ίνας ὅστίς δ). Α]άῑς ρτϊπιθὰ | ἐχθεὸς, 5ο Ναἱςκεμαει ρτοροδεᾷ {ο τεαἆ 
χρᾶται. Οαπίόνης σανο χεεῖται. 18 | πμιρὰ ἔοτ ἐχθρὰ η ἴμε ριεςεά(ίπρ Ἰπε, 
Βο]ιο]ίαδί, πούνενευ, γθβά χεῆται, απᾶ (5 | απά ἐχθρὸς Ἰνειθ. 
Ιαβΐ Ίνα {ἠα 5πρροτέ οί {1 Ὀερί Μ55ς. 974, Ῥοίβοη, Ὦγ αἃ δίταηϱο ονειδὶρ]έ, 

969. ΤΠ ΑΙάῑιδ απά 6οπηθ ο{116Γ6, γὰρ ἵ6 | Ἰαί τό ρᾶςς {ος τί ἵῃ {18 νειςθ. 
{ουπά Ρείγγεεῃ ὲν απά ἐχβρά. 979. Φιλότεκγος βίος) α ο]ιϊ]ά-]ουίπρ Ιΐγε. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 954. ο 

Αλλ᾽ ἔζα, τέκνον, πρὶν μαθεῖν πᾶσαν πόλι», --ν-]- -]ν ---νν 

ὠκόλαστ ἑώσας µάντεων φεσπίσµατα, 956ὔ ]ν μσ |» -]- -Ίν "ᾖ- "ιν 

Φεῦγ ὡς τάχιστα τῆσδ ἀπαλλαχθεὶς χθονός. |- -[» -» -]» -]- -]ν κ 

Λέξει γὰρ ἀρχαῖς καὶ στρατἠλάταις τάδε, |- -ἷν -]- -]» -ῃ» -ᾖν Ν 

πύλας ἐφ᾽ ἑπτὰ καὶ λοχαγέτας μολώ». |» -ᾖν -Ί» -ιν -ᾖ» -]ν π 

| -ἰν-ἷν-ἰν-ἰ--ν- 
99ο |- -[- -ἰ- -ἵ--ἰν-ἰ-- 

Κἂν μὲν φθάσωμε», ἔστι σοι σωτηρία᾽ 

ἣν ὃ ὑστερήσης, ὀχόμεσθα, κατθανε;. 

ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ. 

Ποῦ δῆτα Φεύγω: Τίΐνα πόλιν, τίνα ξένων: |- -ι» --ν ιν -ᾖν ιν - 

ΚΡ. Ὅπου χθονὸς τῆσὸ ἐκποδὼν µάλιστ ἔσεν. |--ἰν -Ι--ἰν-Ιν-ἰ»- 

ΜΕ. Ουκοῦν σὲ Φράδειν ξικὸς, ἐκπονεῖν ὃ ἐμέ. |--|ν-|--ἵν-ιν ην 

ΚΡ.Δελφοὺς περάσας. Μ.Ποῖμε χρἍ. πάτερ, μολεῖν; |- "τν -]- -ν ν -Ί» 4, 

ΚΡ. ᾽Αιτωλίδ ἐς γῆν. Μ. Ἐκ δὲ τῆσδε ποῖ περῶ: 995|- -[ν -ᾖ- -» ιν -ᾖν 5 

ΚΡ. Θεσπρωτὸν ὀὔδας. Μ. Σεμνὰ Δωδώνης βάθρα: |- -]» -]- -]ν -]- -ιν -ᾱ 

ΚΡ. Ἔγνως. Μ. Τί δὗτα ἑῦμά µοι γενήσεται } |- -ἰ- -ν -Ιν-Ινσἰνν 

ΚΡ.Πόμπιμος ὁ δαίµων. Μ. Χρημάτων δὲ τίς πόρος: |-ν ν]- -[--ἰν -ιν-Ινν 

ΤΗΓΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΕΟΙΗΣΗ ΑΟΟΡΝΤΟΑΤΙΟΩΝ, 

Αλλα εἶα τέκνου, πριν πάσαν πόλιν µάθειν, απαλλάχθεις τήσδε χθόνος φεύγε ὡς ταχίστα εά- 
σας ακολάστα Φεσπίσµατα µάντεωγ. Γαρ τάδε λέξει άρχαις και στρατήλαταις, κόλων έπι 
ἕπτα πύλας και λοχάγετας. Και μεν έαν φθασώμεν, έστι σωτήρια σοι’ δε ην ὑστερήσης, οιχο- 
µέσθα, κάτθανει. ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ, Ποι δύτα φεύγω; Τίνα πόλιν, τίνα ξένων; ΚΡ. Ὅπου έσει 
Καλίστα έκποδων τήσδε χθόνο. ΜΕ. Ούκουν είκος σε φβάζειν, δε έµε έκπονειν. ΚΡ. Περάσας 
Δέλφους---ΜΕ. Ποι, πάτερ, χΡη µε µόλει}; ΚΡ. Ες Αιτώλιδα γην. ΜΕ. Δε εκ τήσδε ποι πέ- 
ρω; ΚΡ. Θεσπρώτον ούδας. ΜΕ. Σέμνα βάθεα Δωδώνης» ΚΡ. Έγνως. ΜΕ. Τι ῥύμα δύτα 
ενήσεται µοι; ΚΡ. Ὁ πόµπιµος δαίµων. ΜΕ. Δε τις πόρος χρήµατων ; 

ΤΠΑΝΡΙΙΑΤΙΟΝ. 

ο Ρα Ἠαδίε, ΠΥ -οἩ, Ὀε[οτε {πε ν]ο]ε οἶίγ Κποινς Ἱί----μανίησ-ἀερατί- 
εἆ {τοπη είς ]απά, Πεο ας {αεί α5 ροδδἰρ]ε, ἀἰεγεσαγάίπς {λε ΙΠίεΙπρε- 
ταίε οΓ86]ες ο{ ρτορ]είς. Έου ἴἶεςε {Ππίησς γι] Ἠε ἱπιρατί (ο (Πε αιἰ- 
]ου]έ1εΒ απά οἰ1είς, σοῖησ του {ο {με εεγεΏ σαΐε8 απά οοπιπιαΏςεΓς. 

Ἠπεγείογε πονν ΙΓ Ίνε ρεί-Ὀείογε ΠΙΠ1, ἴἶπεγε ννΙ]] Όε εα[είγ {ου {πεε, 
Ρυΐ 1{ ἴἶχοιι-αγί-ίοο-]αΐς, νε αγο-ιπάοηε---ίποιι ἀῑεδί. 

Μτνασξυε, Το-γ]αί-ρίασς, (πεη, [ια]! Ι Πεεὸὺ Το ν]Ώαί οἶίγ, ίο 
πγΠαί-οηπε οἱ {γιεπάς ὃ Οπεον. Το ΝΠεγεεοενε έἶποιι νγ]]έ Όε ππονί αί-ᾱ- 
ἀἰδίαηοςε {γοπι (ὶ5 οοµΠίτγ! Ἠεναιοξυ». Ναγ-ίπεη Ιέ ἶ Ῥγορεί Γοῦ 
ἴ]εε {ο δρεαΚ, απᾶ {ου πηε {0 Οῦεγ. ΟΚΕΟΝ. Ραφείπσ ὮΥ Πεὶρ]ή--- 
Ἠενασευθ.---/ηϊίπεν, {αίπετ, πιαδί 1 ϱοὸ (Οκεον. Το ἴπε Πλιό]ίατ 
Ἰαμά4, Ἰενασευῦς. Απ {οι ἴπετε {ο-ναί-ρίασε ια] [ Ρνοσεεά ὃ 
Οπεον. Το ἴε ΤΠεερτόύίαη οἱ]. 

Ἡεναιοξυς. Το Ώοάόπα”ς 5αογεά εεαίὸ Οπεον. Του απάεγείαπά- 
αεί. Ἰεναιοςυς. ἨΠαί ρτοίεοίίοη {ει νῖ]] {εγε Ὦο {ου πιεὸ Όκε- 
ον. Τμε οοπἀμοίῖηπρ ἀειίιγ. ἸῬΜπενασευς. Απ ν]ναί [απά οἱ ΠΙΟΠΕΥ ὁ 

985. Βενειαὶ 58. απά οἀ[ίοτς ϱῖνο 
µάντεως. Α]άπ8 ας οογγδς({]γ µάντεων. 

986. ΑΙάῑι9 οὐ 1(οἆ ἀπαλλαγείς. ὮΟΤΒΟΙ 
5αΥ8, /΄ άδροτας οἱ αὐἴίφα8 {όταν αἆα- 
πιᾶτυπέ Τνάρϊοὶ, Ἰἀεόφιιο αοπί»ίο8 ργῖό- 
μες ργα(ι]θ)ς.. Ἡε Ἰνας τῇσδ Εοτ τῆσὂ.. 

989. φθάσωμεν, 1. Ρ]. 1. αογ. κα]. αοῖ. 
ΟΓ Φθάνω, ργαυέπίο, απἐρυόπἰο, Ι εί ὑς[ογο. 

994. ΒΟΠΙΘ εἀ](ἴοης Ίχαγο φεῖγε αἴτοι 
περάσας, ΨηἱΤ]ι πῇ ΕΟΣ ποῖ, ΟΠΙΙΕΕΊΗΡ πάτερ. 

996. Τλεδρτόϊϊα νναν α οουπῖτν ο) 

Ἐρίτις, νγεδί οὗ Απιζιάσία, απ Ῥουμά- 
εἀ οἩἨ ἴ]α δοι{ Ὀγ (Π6 θα, Τί ννδ ννα- 
τεγοά ΡΥ (ννο ν1νου» Γαπιοιις 1η απααἰ(γ, 
να /΄Αοἰιενοη απά Οοσψίή. Ὠοάόπα 
ννα8 α ἴοννη οἳ Τ]εδρτότια, 1ὴ χα πεῖσ]- 
Ρουγ]ουά οἱ νο νναν ἴο πιοβί αἩπ- 
οἴεηί ογας]ο ἵπ ἄτεεςε, 5αογεᾷ {ο ευ πρί- 
ίθ6γ, . Ηογο ΥΥΟΓΘ 45ο α {απιοΠ5 οαΚ, α 
(οτοςί, απά οπγίοις Γοιηίαίη. 

997. Α]άνΦ απά ΜΕΒ5. Ἰανθ τί δ0τ᾽ ἔρν- 
μα, οῬ]εςΙοπαδ]ε ἵη απαὈ{{{γ. 



70 999. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΚΡ. Ἐγὼ πορεύσω χρυσόν. Μ. Εὔ λέγεις, πάτερ. |--|--|- -ἰ--Ιν-ινς 
Χώρει νυν, ὡς σἢν πρὸς κασιγνήτην μολὼν, 1000 |- "ιν -|- -]» νὰ "ιν , 
τ΄ .. ν. ε/ 2.3 / / 
ης πρωτα µαστον εΊλκυσ, Ιοκάστην λέγω, |- -ᾖ- -ν -ν ια »|- -Ί- ο 

λ λ 2 / 2 5 ΔΝ ω. ] 

µητρος στερηθεὶς, ὀρφαγὸς τ ἀποζυγεὶς, |- -ιν -| -[ν τν "ιν ἕ 

προσηγορήσων, ἔἶμι καὶ σώσω βίον. ἡνσίτῆς κορν 
Αλλ’ ἔα, χώρει, μὴ τὸ σὸν κωλυέτω. |- .. -|- -]ν -|- -]» ῳ, 

Τυναῖκες, ὡς ἐὔ πατρὸς ἐξεῖλον φόδον, 1005 |» -]--|- -]» -]- -]ν Ξ 

κλέψας λόγοισιν, ὡσθ ἃ βούλομαιν τυχεἲν. |- -ιν -ᾗν -]ν τᾗν -|ν τα. 

ὋὍς μ ἐκκομήάζει, πόλιν ἀποστερῶν τύχης, [- -[» -]-ν |ν "ιν -Ί» . 
καὶ δειλία δίδωσι' καὶ ἕυγγνωστὰ μὲν [τι "τν -ἰν-ἰ- “νε 

, 3 Ν α΄. Ν / ”/ ο να εδ ο. γέροντι, τὂυμον ὃ ὂνχι συγγνώµην ἔχει, | | | | Ι 
προδότην γενέσθαι πατρίδος, η μ ἐγείνατο. 1010 |νν -]ν-||- κν]ν -[ν-|ν» 

Ὡς ὀὃν ἂν ἐιδητ', ετμι καὶ σώσω πολιν, |- "ιν -]ι- -ιν -]- -]» ιά 

ψυχΏν δὲ δώσω τῃσὸ ὑπερθανεῖν χθονός. νο ος ος 
᾿Αισχεὸν γὰρ, η] μὲν Φεσφάτων ἐλεύθεροι, |- -]» -]- -τν -ᾖ» -ιν ” 

χὸυκ ἓις ἀνάγκην δαιμόνων ἀφιγμένοι, - |- -]» -]- -ν στ» -]ν - 

στάντες παρ ἀσπίὸ ὂνκ ὀκνήσουσιν 9 ανεῖν, 1016 |- - |» -ᾖ» -]» -]- -]ν - 

πύργων αι. κόμη τς ὑπερ᾽ |- -]ν τιν . Ίν "|. "ιν ω. 

ΤΗΕ ΟΕΡΕΕΒΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ. Έγω πορεύσω χεύσον. ΜΕ. Λέγεις ευ, πάτερ. Χώρει νυν, ὡς µόλων αχ σην κασιγγήτην, 

ὃς µάστον πρώτα Εέλκυσαν Ιοκάστην λέγω, στεεήθεις μκήτροςν τε απόζυγεις ὁ θεφανος, --”- 

Εήσων, είµι και σώσω βίον. ΄Αλλα είων χάρει, 1 το σον κωλύετω. Γυναίκες, ὡς ευ εξείλον φό- 
6ου πάτρος, αλέψας λογοίσι, ὥστε τύχειν ἆ βούλομαι. Ὃς απόσπερων πόλιν τύχης, εκκοµίζει 
µε, και διδώσι δείλια’ καὶ μεν γερόντι ξυγγγώστα, δε το ἔμον ούχι έχει συγγνώμιην,γενέσθαι πρό- 
δυτην πάτριδος, Ἡ Εγείνωτο µε. Ουν ὡς αν ειδήτε, είµι και σώσω πόλιν, δε δώσω ψύχην ὑπέρθα- 
νειν τήσδε θίος. Γαρ αἴσχρον, δι Ελεύθεροι μεν έσφατων, και ους αφίγμεενοι εις ανάγκην δαί- 
µοων; ουᾱ οκνησούσι 9άνειν, στάντες πάρα άσπιδα, µιαχόµενοι παροίθε πύργων ὕπερ πάτρας" 

ΤΠΑΝΦΤΑΤΙΟΝ. 
Οκεον. Τ ν]] ον, σο]ά. Ἠεναισεύ5. Τμοι εαγεεί νε], {αίπεγ. 

(ο (μεῃ, εἴποο 1, ({ογίν](]ι-γεραϊγίης {ο {ΠΥ αἰρίετ, ννῃοςε Ὀτεαςί 1 
Πγςί ευσκεά, αν Γππεση, ἀερτίνεὰ οἱ ΠΙΥ ον/Ώ πποίπες, απά τε[ι- 
ΑναΥ αη οτρΏαη, ἴπαι-[-πιαγ-Οἱά-πετ-αάϊει,) ν]] ἀερατί απά βανε 
τηΥ Π{ε.---Ῥαΐ Ἠαφίε, ργοσεεά, ]εί ποῖ {1γ Ραγρορε δε Ππάεγεά! [Εχ1έ 
6 όον, τοζέ]ι ἐ]ιο ἐπίεπέίοπ οὗ ὑγίπρίπρ ΙΗοπεν.] 

[Το ε]ε Ολογι».] Ὑε Γεηια]ες, πονν γε! 1 τεπιογνεά πιγ {αίπεγ”5 ίεατ, 
ἀεσεῖνίπο ἨΙπα υγίἩ νγογά», (Παί Ι πιὶσ]ῃί αοοοπιρ]δΏ ναί  ἀεςῖτε. 
Ἠε, τοῦβῖης (πε οΙίγ οἱ Τίς σοοᾶ-{ογίαπε, δειιάς Ίπε οί οἱ {1ο ν/αγ, 
απά ἀε]ίνευς πιο 1Ρ {ο οοπατάϊσε:---απά γεί 1π απ οἱά πια {Π]5 15 ρα[- 
ἀοπαδ]ε, (οισἩ ΠΠΥ οα5ο ας ποί αΏ εχουκε---ίο Ὀεσοιηε ἃ ἰταίίου ος 

(πε οουΠίΓΥ ἴΠαί ρανε π]ε Ὀἱγι]! 
Τηεγείοτε (]λαί γε τηαγ Κπονν, 1 νγΠ]] Όε σοπε απᾶ 5ανε {Πε οἵίγ, αΏά 1 

ψ]] γερίση ΠΙΥ Π{ε Ὀγ ἁγίησ {ου {Πε δίαίε. Έου Τί νγεγε 5Ππαιπε[α], (παί 
{ποςε, εχειηρί Ἰμάεεά ἴτοαι ογασυ]αγ-]ηδίγασί]ομς, αΏά πο Ιπο]ιάεά Τη 
{Πε ἆεσγεε οἱ {λε «οά5, οΠου]ά ποί ὃε α[γαὶὰ {ο ἆῑε, εἰαπάΐας υἩ 
{Ππείγ-εε]ἆ»-ἴπ-Ὀαίί]ε, βσ]ί]ησ Ῥείοτε Πε γαιΏραΓί5 {ου (Πεῖγ οοηίἡγ; 

1001, Τη Α]άῑς {νο τεαζῖης ἵ Ἰοκάσ- ἩΝΡ5.απᾶ οἱ ιο Βοο]ιᾶδί, Ὑεί 1η ἴ]ε 
της, {11θ σεη](ῖνθ οᾶδε {ΟΥ {πε αοςιδαΐἶνε, οαιθαίετ πΙπΙΡεΓ οἱ ΜΒΑ. νε Επά βίον. 
ννλῖς]ι 15 οεγίαϊπ]γ μοί ου]εςίϊοπαβ]ε ἵπ , Ἠμείμει σώσω, σώσων, σώζων, Οἵ σῶσαι 
Ροῖηί οὗ ϱΓαΠΙΠΙΑΣ, αΜλουβΏ Ίο» αΡΡτο- Ῥε ἴ]ιε πεπῖπε νγογὰ ἰ5 4ου έ{α]. 
Ργϊα(θ {αΠ Ἰοκάστην. | 1007. Μοεί ΝΤΒΕ5. απἀ τοι ατε 4- 
1008. Ἐον βίο (Οτοίῖα απά 5εγετα! ρτεες ἂ5 {ο πόλυ, ΑΙά15 38 πόλεως. 

οίμογθ σῖνα πόλυ, ΟΠ ἴἶα αιἰ]ογίίγ οἱ, 1018. βοπιε τθᾶς ἐι μὲν, ΟΊΘΙΣ ὁν (εν, 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1017. 7] 

ἐγὼ δὲ, πατέρα καὶ κασίγνητον προδοὺς, |ν -Ινν ν -ιν-|--Ιν- 

πόλιν τ ἐμαυτοῦ, δειλὸς ὣς, ἔξω χθονὸς |ν -]» -]- -[» -]- -]ν ν 

ἄπειμ ὅπου ὃ ἂν ζῶ, κακὸς Φανήσομαν. [ν ο [ν -]- ” |» -ῃν -» ν 

Μὰ τὸν μετ ἄστρων Ζην, ”Αρην τε Φοίνιον, 1090 |- -ᾖ» -ᾖ- -τν -ν -]ν ο 

ὃς τοὺς ὑπερτείλαντας ἐκ γαίΐας, ποτὲ |- -]ν -]- -]ν -]- -Ίν ν 

σπαρτοὺς, ἄνακτας τῆσδε γῆς ἱδρύσατο. |--(ν -|--ἵν-ι--ἰνν 

᾽Αλλ) ἔγμι, καὶ στὰς ἐξ ἐπάλξεων ἄκρων |--|ν -Ι- -ἰν-ν -ἰ-- 

σφάξας ἐμαυτὸν σηκὸν ἐς µελαμθαθῆ |--ἰν -- -Ιν -ν-ἰ-- 

δρώκοντος, ἔνθ᾽ ὁ μάντις ἐξηγήσατο, 1050 |» -ι» -]ν -]ν -]- -[ν ν 

ἐλευθερώσω γαϊῖαν ἔίρηται λόγος. [--ἰν -|- -ἰν -ἰἰ--ἵνν 

Στείχω δὲ, 9ανάτω δῶρον ὀυκ ἀισχβὸν πόλει |- -ἰ» »ν|- -]» -]- -ἰν- 

δώσων, νόσου δὲ τήνδ ἁπαλλάξω χθόνα. |- -]» -[-]ν-]--Ινν 

Ἔ, γὰρ λαθὼν ἕκαστος ὅ, τι δύναιτό τις |- -]» -ᾖ» -]ν ωνν -[ων 

χρηστὸν, διέλθοι τοῦτο, κξις κοινὸν φέρον 1050 |- -ἰ- -{- -ἰν-|- -ἰ- - 

πατρίδι, κακῶν ἂν ὧν πολεις ἑλασσόνων ἱνυν]ν -ν-ν-ν-]-- 

πειρώµεναν, τὸ λοιπὸν ἐντυχοῖεν ἄν. |--ἰν-ν-ἰ--ιμ-]ν 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΩΕΠΗΙΣΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ. 

δε έγω, πρόδους πάτερα, Ἆαι κασιγνήτον, τε πόλιν εµκαύτου, απείρει ὡς δείλος έζω χθόνος" δε ὅ- 
που αν ζω, φαγήσομαι Κάκος. Μα τον Ζήγα µιέτα άστρων, τε φοίγιον΄ΑΡηΥ, ὁς ἱδρύσατο αγάκ- 
τας τήσδε γης, τους ὑπερτειλάντας εκ γαίΐας, πότε σπάρτους, Ἐίμι άλλα, και στας εξ άκρων 
επάλζεων, σφάξας ἐμαύτον ες μελάμβαθη σήκον δρακόντος, ένθα ὁ µάντις εζηγήσατοι ελευθε- 
εώσω γαίαν λόγος ειρήται. Δέ στείχω, Φάγατω δώσων ουκ αίσχρον δώεον πόλει, δε απαλλάζω 
πήνδε χθόνα γόσου. Γαρ ει ἑκάστος λάρων ὁ τις δυναίτο τι χβήστον, διέλθοι τούτο, και Φφέροι εις 
κοίνον πάτειδι, ἂι πόλεις αν πειρώµεναι ελάσσονων κάκων, αν ευτυχείεν το λοίπου. 

ΤΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

πν]]]ςέ Τ, Πανίηρ Ὀείραγεά πιγ {αίπετ, απά ΠΥ Ὀτοίῆμεν, απἀ ΠΙΥ ΟΝΠ 
εἴίψ, ο νάγανν Ίκε α ἁαείατά {τοιὮ (πε Ιαης :---Όαέ πνεγεεοενετ 1 τε- 
5Ίάε 1 εἰιαἰὶ αρρεαν α οοι/ατἀ. 

Νο Ὀγ Σαρίίογ απιϊάςέ ἰπε οοηκίε]]αίῖοης, αΏά Ὦ} 5αηρἱπατγ ΆΤατς, 
νο οοηφίΠ{εά, α5 Κίπσς ος 1115 τεα]πῃ, (πε γναγγ]οίδ-5ρτΙης {Γοπη {πε 
Ῥατί], α{[ογείίπης 5ΟΨ/Η ! 

1 ν]]] ρο, (Ἰετείογε, απἀ Πανίηρ-ίαΚεη-πηΥ-δἰαίϊου οἨ {Πε Πϊρ]εςί 
οἱ ίπε Ῥαί(λεπχεηίς, εἰαῦῦίης πιγδε]{ ονεγ {ο ἁατκ-άεερ ἆεῃ οῇ (ἶε 
ἀγαροη, γ/Ίεγε ίπε ρτορ]εί Ἱηήπηαίεά, νΥ]] 1 ΗὈεταίε ΠΙΥ οουηίτγ:--- 
ἴ]ε γνογα ἶς 5Ρο]κεη 

Το 1 ἀερατί---Ὁγ πιγ ἀεαί] αΌουί (ο σἶνε πο Ππεαῃ Ώουῃ {ο {ηε εἰαίε, 
{ου Ι οἰχα]] γιὰ (ῑὶς Ἰαπά οἳ Τίς αβ]ίοίίοη. 

Νονν ΙΓ ενον}γ οπε εεἰζίηο {λε ορρονἰαπΙίγ-ν/πετεβγ νεο οου]ἀ ε[εοί 
εοπηε σοος, νγου]ά {οἱἱου’ Ἱ{ αρ, απ εοηνετί Τί {ο ἴΏε «ΟΙΗΠΟΠ-γε]ίατε 
οἱ Ἠἱ5 οουΗίεγ, (πει ν/οι]ά είαίθς, εχρετ]εποίησ {ενγει οα]λην]εῖες, Ὀς- - 
ΡτοδβρεΓγοι5 1η-ἶππε-οοιηῖπρ, [Εεἲέ Ἰ{επασειδ ποὺζν ἀείεγπιιες.] 

1017. κασίγνητον, Ἠ ΠΟΠ, Ψ]λο λαἆ Ῥ6-! 10348. Βτιποῖς, ἄοπι οοπ]εοίαγο, εζ1ί- 
{ποῖ]εὰ ια ριῄησοςς Απάροηο. | θὰ ἐξ ἄκρων ἐπάλξεων, α ἰγαηδροε](ἶοὮ Ες 

1090, Α]άι8δ απά α {ενν ΝΙΒΝ. Ίχανο ὂυν ΄ {ΤΟΠ σοο. 
μὰ τὸγ--- 01165 οη){ μὰ, απιᾷ ϱῖνο δΙΠΙρΙΥ 1094. µελαμςαθΏ ἳς δίνει ὂν Α]άπε οἩ 
ὂυ τόν. Ὑεῖ ἵηπ (πε ρ]ηταίν οὗ Μ958. τε απἰλογίτγ οὗ εενεταὶ ΝΤ58., Όαί µε- 
νι] υο {ουπὰ {ο τοπάῖης Ῥοιδοῦ Ἰὰδ λαμθαφΏ, αελεμξαφῦ, αΏἆ µελεμκθαθημανε 
ἁἀορίεᾶ, ΑΦ μὰ ἵν αἳ {πίεγ]εοίωπ ο εασίι λος βαρροτίοῦς. 
διοεατίηρ, ἱηιοςί αἱνναγς α9θά η ἃ 168- 1098. Τιιε ρατιἱεῖρ]ιε ἀπαλλάζων ἵδε ἵῃ 
βαϊῖνε 5οµ5ο, απά, ἴ{ πιὶσὴί Ός φαΐ, 5Υ- ΄ Ργδίδγεηςς {0 ἀπαλλάξω, ρατιἶα]]γ αἆνο- 
ΠΟΠΥΠΙΟΙ ΝΕ κ, ἴπε ργ6δεηςο ο ὀν, . οαῖεὰ οἩ ἴἶχε απἰποτΙ{γ ο α {εν ΜΑΝ, 
εδρεςἰα!]γ αδ 1{ πηατ8 Τις Μιθίτς, 866ἵη5 10090. διέλθοι, 8. 8ης. 2. 8ΟΥ. ορί. αοί, 
Ἀἱιοροαί]ιον πΏΠΘςΟΘΣΣΑΤΥ. | Γ οΕ διέρχοµαι, ρεγείγγο, ἆ γι ἐν οιβ]ι τοι. 



η 1056. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΧΟ.Ἔθας,ἔθας, ὦ πτεροῦσσα,γᾶςλόχευμα[ Στροφή.]|- -|- -|- ν|- ντα’ 
/ 5» ἃ 

νερτέρου τ εχίόνας, 
ε Δ 

Καδμείαν αρπαγα, 
/ 

πολύφθορος, πολύστονος, 
/ β άν / 

µιξοπάρθενος, δάΐον τέρας, 

φοιτάσι πτεροῖς» 
.””. 2 5 / . 

Χαλαισι τ ὠμοσιτοις 
/ ε/ 2 9 

Διρκαίων α ποτ εκ 
/ 2 

τοπων νέους πεδαΐρουσ 
ή Ν . 

ἄλυρον ἄμφιί μοῦσα», 
2 32 λ 

ὀλομέναν τ Εβιννὺ», 
/ 

ἔφερες, ἔφερες ἄχεα πατρίδι 

Φόνια. Φόνιος ἔκ Φεῶν, 
ο ΑΦ 5 ε να 
ὃς τάὸ ἢν ὁ πράξας. 
2 λ 

1άλεμοι δὲ µατέρω», 

ἰάλεμοι δὲ παρθένων 
5 / 2/ ὁ 
ἐστέναζον ὄΐκοις 

“.. Δ ) 

ἑηΐίον βοᾶν, βοᾶν, 
/.. {ῆΐίον µέλος. µέλος, 
/ / 2 ἄλλος ἀλλ ἐπωτότυζε 

-. δι / 

διαδοχαῖς ἄνα πτολι}. 

|-ν]--Ι-- β 
1085 |- «[--ν- γ 
ο...) 
αυ 
|--|- -|- ἕ 
-....- 

1040 |--|--νν 9’ 
ο. - 
ο 
ενκθνν κ 

4 
Γννν]ννν υνν]ννυμ 

ἡ 

1040 νυν] νν]- »]|- ύ 

|--]- -ἰ--- έ 
ο... 
... 
|- τς «]-- ἔ 

1050 |” -[.-]ν-Ιν- έ 
|» -|- -ἷν |» ώ 
! ! 

υγ ν τν ν 
ον --Ι--Ινν « 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕναιΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

ΧΟ. Έθδας, ἔοας ω πτερούσσα, λοχεύμια γας τε Εχίδνας υέρτερου, ὄρπαγα, Καδμεία, πολύ- 
ῴθορος, πολύστονος, μιξοπάρθεγος, δάϊον τέρας φοίτασι πτέροιςν τε ωμοσίτοις χαλαίσι’ ἆ 
πότε εκ Διρκαίων τόπων πεδαιρούσα νέους άμφι άλυρον μούσα», τε ολόμεναν Ερύνυν, έφερες πά- 

τριδι, έφερες Φόνια ἄχεα. Φόνιος εκ Φέων, ὃς ην ὁ πεάξας τάδε. Δε ιάλεμµοι µάτερων, δε ιάλε- 
μοι πάρθενων εστενάζον οίκοις' εἠϊον βόαν, β η (ἠζον µέλος, µέλος, άλλος επωτοτύζε άλλο, δι” 
άδοχεες όνα πτόλῳ. 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Οποκυύς. Τπου οαπηεεί, ίοι οαιηεςί, Ο γψΙηρεά-ΡΒΡΗΙΗΣ, Ῥτοάις- 
ἔοη ο{ (ήε Ῥατίῃ απά οἳ 5οτηε γἱρεγ οί-Πε]]---ίποι γαναρεγ οξίΠε (αἆ- 
πηέαης ---- (γαυσΏί- ]λ-μαγυος, Βίρ-ν]λ-τνο ---- ραγί]γ-νἰγσίη-]]κε-ἴη- 
«παρε, Ο ἀἰγε[ι] Πποηδίεγ---- ση {αγ1οιις πΊηρς, απά Πεςῃ-ρτεγίης 
οἶανης---ίοιι ννπο ΓΟΓΠΙΕΣΙΥ, {γοι {1Υ Ὠἱτοέαυ Ἠααπίς, υρ]βίης ους 
γουίΏς πν]ίῃ ἀῑεεοτάαηί 8οΓ68ΙΠ, απά ἀενίγιοίῖνε {υΤγ, Ῥτουρ]άεηε (ο 
τπίς Ἰαμά, Ὀγοισηίθςί οΓγεἰ 8ογΓον/» | 

Ογαε] ννας ηε οἱ ἴπε (οά», νοενεγ Ἠε ν/ας (λαί-ἀενίθεά (Πὶς εεοιγρε, 
Έος (ε πιοαης8 οἱ {Πε ππαίτοης, απά ἴΠε Πῃοᾶης ο{ {Ίε γ]τσῖης Γε- 
εουπάεὰ ἰΠ {πε Ἠοιδες :----υΙ(Ὦ α πιουτη{αἱ ογγ---οιγ---ἵπ α πιουτη{α] 
είταίη----εἰγαΐη---οΏε ὕνᾶ5 ἀερμ]ογίης οηὐε {Π]Ππς, αποίϊΏεΓ---αποί]ες, 1 
γεεί]εςς-ειεσεδδίοη {(Ώγουσῇ {πε οἱίγ | 

1058. Α]άιι5 απά Μ95., ας υνε]] 1π ἐπ] 1088. Α]άἄς, απάἆ οἴμει εάϊίοις Ἡανθ 
γεδε ας ασαίη Ἰπν. 10207, ϱίνε πτεροῦσα. φοιτᾶσι. Ἑτιποις «οτεο(1γ οοησῖἀεσίης 

4096. ΑΙηιοδί ϱνετγ Μ99. απἀ οὐ]- 
{1ομ Ἰας ἁρπαγά η ἴἶνε ἀαΐῑνο. Έοήεοη, 
νλΕῃ Μιικσνανο, αἀορίεά ἁρπαγὰ, εἴτωεγ 
{ο νοσαίινο οἱ πομηηαίἶνε, ννμοεγου 
Ώιο τοαάεν ΠΙΑΥ Ρ]εακθ {ο οοηβἰάεγ 1έ. 
Έοτ {λε Ώοτις βεη](ῖνα Καδμείαν, ΙΠΒΏΥ 
οά{ἴίοη8 Ἰανε Καδμείων. 

1086. Τη βενεγα] «ορίθς {πε ογάεΓ οί 
εΊιεςθ {ντο ΨΥογάς {9 ΤεγεΓβεά. 

τή ννογά α ἀασείγ]ε σανε 1έ ἂ5 αῦονο. 
1060---1051. βοὸν απάἀ μέλος 3Τε {ουιπά, 

εαςἰι ννμίίεπ οη]γ οπσς, ἵπ 60ο οί ἶις 
ο]άθδί απά Ὄεςι Μ58. Αἱάιςδ ρηῖεὰ 
ἴπιρ]γ ἤτον βοὰν, ἤῖον µέλος. πτοίῖς Τε- 
δίογεᾱ {λε ρτθδεϱ! γεαάίηρ, ΟἨ ἴἶιε πποςί 
ἱπάιεριίαρ]ε͵ απίλοτί(γ. 

1059. ἄλλ᾽ ΓΟΥ ἄλλον ἵ5δ ἴοπι Ψα]σκα- ᾿ 
Ὠβοτ. ΈΕτιπς] ἴμᾶβ ἄλλον ἐποτότυζε. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1054. 738 

Βροντῷ δὲ στεναγμὸς, |---υ]-ν χ 

ἰαχά τ΄ ἦν ὅμοιος, 1055 |ν να- »|- ν }ν 

ὁπότε πόλεος ἀφανίσει ἱνν ντ ν]νν ν|- ὁό 

ἆ πτεροῦσσα παρθένος τιν ἀνδρῶν. |-ν]- ν- ν|-νι-- 9 

Χρόνῳ ὃ ρα Πνθίαις ἀποστολαῖσιν [᾿Αντιστροφή.]|» -ἰν-- »]- Ί-ν]-να΄ 

Ὀιδίπους ὁ τλάµων |- ν]- -|- κά β’ 

Θηθοαίαν. τάνδε γᾶν, 1060 |- -|- αν γ΄ 

πὀτ᾽ ἀσμένοις' πάλιν ὃ ἄχη. [τν -ν -ἰν- 4 

Ματρὶ γὰρ γάμους δυσγάµους τάλας, |--|- ---ν]-νι- « 

καλλήίνιχος ὢν |- »|- ν||- ά 

ἀνιγμάτων, ξυνάπτει, |--|--ν -|- -, 

µιαίνει δὲ πτόλῳν. 1065 |--|- -ν» ο, 

Δι ἀνιμάτων ὃ ἀμείθει |- -ἰν ιν -|- ψ 

μυσαρὸν ἓις ἀγῶνα νυν -[ν-ἰν ., 

καταθαλὼν ἄραῖσι | νυν ιν -ιν λ/ 

τέκεα µέλεος. ᾿Αγάµεθ’, ἀγάμεθ᾽ νυν νυν νυν μ 

ὃς ἐπὶ 9άνατον ὀΐχεται Ι070]νν [εν ν|- κ» ν 

γᾶς ὑπὲρ πατρὠας, |- -|- »|- - ἕ’ 

Κρέοντι μὲν λιπὼν γόους, |ν-Ιν -ΙΙν -|- - ” 

τὰ ὃ ἑπτάπυργα κλεῖθρα γᾶς [ν -ἰ- .”. -|ν- π 

καλλίνικα 9 ήσων. |- «| -ν|- - ” 
---ἷἵ-ἵἵπ--.......ῖίῖίῖ..--.....-------------ᾱ-ϱῤῤῤήλ-υυμµμµμὙ-. 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗΒ, ΑΝΡ ΕΝΙΙΣΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε στενάγµος, τε ίαχα ην ὁμοίος βεόντα, ὅποτε ἅ πτερούσσα πάρθενος αφαγισείε τίνα άνδεων 
πόλεος. Δε χεύνω τάνδε Θηθαίαν γαν, Πύθιαις αποστολαίσι, ἔρα ὁ τλάµων Οίδιπους άσμενοις 
πότε δε πάλιν άχη. Ταρ τάλας, ὢν παλλμίκος αμίγµιατων, ζυνάπτει γάμους, δύσγαµκους 
µάτρι, δε µιαίει πτόλυ, Δε δία ἀίματων αμεείθει µιέλεος, κατάθαλων αραίσι τέχκεα εις μύ- 
σαρον αγώνα. Αγάµεθα, αγάμµεθα, ὃς οίχεται ἔπι Ὀάνατον ὕπερ πατεώας γας) λίπων γόους 
μεν Κρεύντι, δε Θήσων τα ἑπταπύργα κλείθρα γας καλλινίκα. 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Απά ἴἶιε σγοαπίηρ, αιιά ἴἶλε ποῖδε γγας Ιίκε (Παπάςες, νεπενει {ἶιε 
πἰησεά ππαϊἰἆεη-ΠιοηδίεΓ ΙΡΌΟΓΕ-οι{-οί-εἰσῆί αΏγ πα {Γοίη {πε οἵ(γ. 
Ἡοννενετ αἴ-]εησι] {ο επ Τπεβαη Ιαπάἀ, Ὀγ ΡγιΠίαη πηὶςείοη, ο8πηε Π]]- 
{αἰεὰ ΟΠ άϊρας απποηπσ 5 ἀε]ίριίιεά {ογ-α-ίΐπε---Όιίϊ ασαἴη ο8ΠΠς ΊΥο68. 
Έογ Ἰε, Παρ]εδς πα, Ὀείπς (γαπιρῃαΠ/ΙΥ-πιαδίετ οὖογ {πε αηίσπῃας, 
εοηἰγαοίδα Ππαγγίασε, απ αη{ογίαηαίε πηανγίασε γη Πΐς πιοίΠες, απά 
Ρο]]αίος (να παίίοη. Απά (ΠΏγουσῃ Ὀ]οοά νναἆες (πε ουΙρτίί, ἀεγοίίπσ 
υγ Πὶς ἱπιργεσαίίοι» Εὴ5 εΏἰ]άγεη {ο (Πε αΩΠα]]ογγεά οοηίεεῖ, 

ΊΓε αἀπιίτα ἰἶπε γουί, νε αἀπιίγε Πἰπα, Το ἶ8 ϱοπε {ογίῇ {ο ἀεαί] {ος 
Μὴ8 παιῖνε Ιαμάς Ιεανίηο Ιαπεηίαί1οη8, ἰπάεεά, ἴο Ότεοη, Ὀαί αὈουί- 
1ο-Γεηάεν 1Ώε δεγεη-ίον/εγεά σαΐε οἱ {λε τεα]πι «ρ]επάιά]γ-γἰοίογίοις! 

106. ΜΒ5. απἀ Α]άῑδ Ἡανο ὁπότε πό- | νῖλ Ὦγ 89/16, Όέ ἨΤιεστανε ἀθ[επάς 1 
λεως ἀφωνίσειεγ---ἴἶε Ἰαδί ννοτά, α5 Ῥοἵδοῦ | απά ηο φποίες Αεὶίόραπε», βόρμος]εθ, 
οὔδεΓνθβ, ΙΠΣΥ νι ρτορτϊαίγ Ός γοίαίη- | απά {9βοβγ]ᾳ5, ἵλ βπρροτί οὗ Πὶ5 ορἰπίοη. 
θὰ, Ἰέ ννε τον γαῖαν Ιηδίθαἁ ος γᾶν, Νου. 1069. Τη Α]άῑδ απά εενεταὶ ΙΤ88. ννα 
1081. Ἐονγ ὁπότε ἀτο[ἶ18 μανο ὅτε. Επὰ ὁ τάλας, 6ΟΠΙΓΑΓΥ {ο {6 Υεγβοι 
«1008. Πυθίαις ἀποστολαῖσι, ὃη Ρύέλῖαπ ] 1065. ΜΒΒ. απά Αἱάῑδ Ἰανε πέλυ, 

Ἠεϊβκίοης, Ιπθαπίηρ Ὁγ αἀνίος ο{ {λε οτα-ἰ 1078, Ἐοῦ ἑπτάπυργα ΏΙ4ΗΥ «οργΙδί5 
«ἱο αἲ Ὠο]ρ]!, {ο ρεἱεδίθες νο ἀε]ῖ- ᾗ ϱἱνε ἑπτάπυλα, ΨΝΕΓΘΟΙ τἶνε ρεπι]: 1 
νογοὰ {ς ογας]ε δείς εἰγ]εά Ῥόε]ία, { η] ουρΏίπενεγ {ο οοιυπί {ογα1οηυςςγ]- 

1061. ἀσμένοις Ἰ85 Ὄδει {ουΏά Γαυ]ὲ 1 Ἰαβ]ε:---Αἰάάς αἲ ν.760 ἵ8 πο απογΙ{γ. 
κ 



74 1076. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Γενοίμεθ ὧδε µατέρες, 10756 [- -ἰν ΙΙ” τν» 6 
γενοίμεθ᾽ ἐύτεκνοι, φίλα αλ. ώ 
Παλλὰς, ἃ δρώκοντος ἁέμα |- ν]- ν]- »]- ολ ν΄ 

λιθόβθολον κατειργάσω, νο” φ' 

Καδμείαν µέριμναν ή ΜΗΝ 4 

ὁρμήσωσ ἔπ᾽ ἔργον, 1080 |---  .. ψ 

ὅθεν ἐπέσυτο τάνδε γᾶν | « ν]ν . ην ν|- ω΄ 

ἀρπωγαῖσι δαιμόνων τις ἅτα. |- »]- μ- ν]- -- Ω΄ 

ΑΓΓΕΔΟΣ. 

ὪὪῃ, τίς ἐν πύλαισι δωμάτων κυρεῖ } |- -]ν -ν -]» -ν -[» μὲν 

᾽Ανοίφετ', ἐκπορεύετ᾽ Ἱοκάστην δόµων. |ν -]ν -ᾖν .. .. ν]- -|ν α 

κο μάλ ἀδθις' διὰ μακροῦ μὲν, ἀλλ᾽ ὅμως 1050 |- -ιν -]ι- «ας υ]ν -]» -]ν ει 

ἔξελθ᾽, ἄκουσον, Οιδίπου μλεινἩ δάµαρ, |- -ἰν τν -]ν -|- -]ν . 

λήξασ᾽ ὀδυρμῶν πενθίµων τε δακρύων. | |- -]ν -]- -]ν -ᾗ» -]ν ε: 

1Ο. Ὦ φίλτατ᾽ ἢ που ξυμφορὰν ἥκεις φέρων, [--ἰ----ἰν-ι- -]ν- 

᾿Ἐτεοκλέους Φωνόντος, ὁῦ παρ ἀσπίδα . » -|ν -ᾖ» -]» -ᾖ» ιν» 

βέθηκας ἀεὶ, πολεμίων ἐίργων βέλη. 1090 ω -]ν -Ί-ν |» -|- -ι» ” 

Τή µοί ποθ ἥκεις καινὸν ἀγγελῶν ἔπος: [ν -ἰν -ᾗ- -ἰν -ιἰν ιν» 
... 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΙΑΤΙΟΝ. 

ωλε γενίμεθα µάτερες, γενοίμεθα εύτεκνου φίλα Πάλλας, ἆ κατείργασω ἀῑμια δρακόντος λι- 
θόθολον, ὁρμησάσα Καδμείαν μερίμναν έπι έργον ὅθεν τις άτα δαίµονων ἁρπαγαίσι επέσυτο 
τάνδε αχ. ΑΓΓΕΛΟΣ. σαν τις κύρει εν πυλαίσι δώµατων» Ανοίγετε, εαπορεύετε Ιοκάστην 
δόκων. ΄Ωη µάλα αὖθις' δα µάκεου Εν, άλλα ὅμως εξέλθε, ακούσον, χλείνη δάµιαρ Οἰδιπου, 
ληξάσα οδύεκων τε πένθικων δάκρυων. ΙΟΚ. Ω Φίλτστε, η που ἥκεις Φέρων ζύμιφοραν Ετεόκλε- 
ους Ξαγόντος, πάρα άσπιδα ὃυ ἀει βεοήνας, εἴργων βέλη πολέμιων. ΄Αγγελων τι καίνον έπος 
πότε ἥκεις μοι; 

ΤΕΑΝΘΙΗΑΤΙΟΝ. 

Τῆυας Πιαγ ἵγε Ῥεσοίπε ΠΠοίΠεΓς, {5 ΠΊΥ Ἱνε ὃε Ρ]εςί-ννι(Π-οΠι]άτεη, 
Ο ἀεατ Ρα]]α5, νο ερ]]έεςί (ε Ρ]οοὰ οί {νε άτασοπ ἀαε[εά-οιί-Όγ-ίε- 
Ῥ]ον-οἷ-α-είοπε---ἱηνὶροτα(ἶπο 0αἀπιαθξ πιῖπά {ο (πε ἀεεᾶ, ππεποε 
ΦΟΠΊε Πεπά {Τοῖη {Πε άοάς Ώας ψί] ταρῖπε Ιη{εείεά (Πίς Ιαηά! 

ΝΕΡΕΕΝΟΕΕ. [Επιέτῖπρ ἔπ ᾖαδίε, απᾶ οα[[ίπς ἰοιᾶ(ψ.] Ἠο (πετε! 1ΛΠο 
ἱς-Ίπ-α{ίοηάαποε αἱ {λε ραίες οἱ {πε ρα]αοεεὲ Όρεημ: οοπάιοί Σοεάρία 
{γοπι οί {πε Ἠοιθε! Ἠα]]οο! Ἠογ αραῖπ: [ωοσάνία ἴοοῖς ομέ.] αἴτει 
πιαεὮ ἀε]αγ Ιπάεεά---Όαί πεγετίμε]εβς οοππε {ογί]---Ηείεη, Ο γεπονη- 
εἆ ψΙ{ε ο{ (Λάΐρα», εεδΣῖηρ {Τοπη {ΏΥ 85οΡ5, απάἆ πιουγη{] {εαΓς, 

1960Α5ΤΑ. [(οπιῖπο Γογωατά.] Ο ἀεατεδὶ ΠΠθῃ, 5ΗΓΕΙΥ πον’ (οι Ἠαςί 
αιγὶγεά Ῥεατίης {πε ἀῑδίγερείηρ-(Ιάῑπρς οἱ Ἐίόοε]ες5 ἀεαίῃ, Ῥεμίπά 
Ψηοςε εἨ]ε]ά (Ποι αἱφ'αγς ννεηίεςί, πνατάϊπρ-ο ἴπε ψεαροης οἱ {πε 
{οε. Λῦοιί {ο 6οΩΥΕΥ ψ]αί Πενν ἸηΙππαίίοη (πεη αγί ἴλοι «οἵηε {ο ππε ὃ 

:1076.Α]ά18, φίλαι---Ππιοβί Ο{16Γ8, φίλα. 1079, Τ]ιε (αἀπιέαη αἰέεπέίοπ ΟΚ σατο. 
1078. Υαἱεκεπαες ο {1ο αιι{Ποτ]!γ ο |. 1088. ξυμφορὰν, οαἸαπηέη/--- ἀῑδίτεδβίπρ- 

ὀενοτα! ΜΦ5. εἀϊιεὰ κατείργασαι. Το ενεπέ---ἀἰκασίεν---ππῖδ[ογέωπο. 
Έοἵεοη, πονγενες; ντ Ἑγιπςξ, κατειρ- 1089. ἘἜτεοκλέευς Φανόντος, 0 Ειέοεῖε. 
γάσω, (9. ΣἴηΡ. 14. αοτ, Ιπά. υίς,) .ρ- | θεῖηρ ἀεαά, οἵ ({αΚΐπμ {πε ννογᾷς α5 ἴἶνε 
Ρεατεά πιοΓε αρρτορΠαΐθ: απά {Ίε Ρτο- | επ] νε αὐροιιίο), ΕίόοεῖοςΓαἴεν. 
{6β5οΓ απποίες {]ιο {οἩοννίης ννοτάςοξ {πε 1091. ἀγγελῶν, πλλοπέ ἀοαδί (1. {αΐ, 
Βομο]ίασί αϊ Ἡ. ΤΠ. 964.--(κατὰ Ἡεωδια- Ρρητί.) ἱδ (πε ἴγιθ γεαᾶίης, γεί ΑΙάπ», 
νὸν) τὸ (λιθόθολος) πεοπαροξυνόµενον σημαί- Ριϊη{εά ἦκες καινὸν γνληη Ίπ νηΙεῇ, 
νει) τὸν ὑπὸ λίθου βεολημένο, ἆ ὡς παρ᾽ Ἔνριπ- -! ραγ(ιοπ]ατ]γ ἴιε ρτοβδεηί ραγλοἰρίς, με. 
δη ἐν Φομίσσαις' λιθόρολον ἀἴμια κατειργάσω. | 8οεπβ δηρροτίεὰ ΡΥ α {ενν ΝΤΡΡ. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1095. το 

Τέθνηκεν, όῃ παῖς ἐμός : Σήµαινέ μοι. |» -ᾗν -]- -[ν -]- -]ν τς 

ΑΓ. Ζη᾿ μὴ τρέσης τόδ, ὥς σ ἁπαλλάξω φόξου. |- -]ν -ᾖν -]ν -]]- -]ν ” 

1Ο. Τί δ, ἑπτώπυργοι πῶς ἔχουσι περιθολα{; [-ίν-|--ἰν-Ινννι-- 
ΑΤ. Ἑστᾶσ᾽ ἄθραυστον, κὀυκ ἀνήρπασται πόλις. |- -]ν -]- -Ίν-]- ιν 

1Ο. ΄Ἡλθον δὲ πρὸς κίνδυνον Αργείου δορό; 1096 ή Ίνα 
ΑΓ. ᾽Ακμήν Υ ἐπ᾽ ἀντήν' ἀλλ ὁ Καδμείων Ἂρης |--]ν-ἶ--Ιν-ἰ--ιν- 
κρείσσων κωτέστη τοῦ Μυκηναίου δορός. |- -[ν-[- -ἰν -]- -ἰνν 

ΤΟ. Ἐν ἐιπὲ πρὸς Θεῶν, ἔΐί τι Τ[ολυνείκους πέρι |- -]» -]ι- -]ν ” -]- -]ν ν 

ὀῇσθ), ὡς µέλον µοι καὶ τόδ., ἔι λεύσσει φάος. 1100 |- -]ν -]- -[ν -|- -τν - 
ΑΓ. Ζη σοι ξυνωρὶς ἓις τὸ ἡμέρας τέκνων. κα κ) μόνα νὸς 
1Ο. Ἐνδαιμονοίης! πῶς γὰρ ᾽Αργείων δόρυ |- -]ν -ι- -ᾗω -]- -]» . 

πυλῶν ἀπεστήσασθε πυργηρούμενοι ” |» -ᾖ» -]- -ι» -||- "]» . 
Λέξον, γέροντα τυφλὸν ὡς κατὰ στέγας |- τν -ν -[ν-ίν-|-- 
ἐλθοῦσα τέρψω, τῆσδε γῆς σεσωσµένης. 1105 |--|ν-[- -ἰν -Ιν-|-- 
ΑΓ. Ἐπεὶ Κρέοντος παῖς ὁ γῆς ὑπερθανὼν, [ω τν -]- -[» -]ιν -]ν 

πύργων ἐπ᾽ ὤκρων στὰς, µελάνδετον ξίφος |- -[ν νὰ -ν "ν -]» α΄ 
λαιμῶν διῆκε, τηδε γη σωτήειον, |- "ιν «ιν "ιν -]- -Ίν μ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟςΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

Τεθνήκε, Ὢ ἔµος παις ζη) Σημιαίε οι. ΑΓ. η’ ή τρέσης τόδε, ὡς απαλλάξω σε Φόθου. 
ΙΟΚ. Δε τι, πως εχούσι ἑπταπύργοι περίδολαι» ΑΓ. Εστάσι αθραύστοι, και πόλις ουν αὖγηρ- 
πάσται. 1ΟΚ. Δε ήλθον προς κιδύνον Αργείου δόροςΣ ΑΓ. Γε έπι αύτην άκμκην' άλλα ὁ ́ Άρης 
Καδμείων κατέστη πµείσσων του Μυκηναίου δόρος. 1Οἷς. Ἑν είπε προς έω, ει οἴσθα τι πέει Πο- 
λυνείκους, ὡς τόδε αι µέλον µοι, ει λεύσσει φΦάος. ΑΓ. Εις τόδε ἥμερας ξυνώρις τέκνων σοι ζη. 
Ι1ΟΚ. Ευδαιμονοίης γαρ πως πυργηρούμενοι απεστησάσθε δόρυ Αργείων πύλων; Λέξον, ὡς ελ- 
θού-σα τέρψω τύφλον γερόντα κάτα στέγας, τήσδε γης σεσώσµενη:. ΑΓ. Έπει παις Κρεύντος ὁ 
ὑπέρθανων γης, στας έπι άκρων πύργων, διήκε µελάνδετον ξίφος λαίμων, σωτήριον τήδε γην - 

ΤΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

15 Ίε ἀεαά, ου 15 πιγ ολί]ά αἰῖνε ὁ Τε]] πε. Μεδςενοξπ. Ἡε ἰ5 αἱϊνε: 
Ῥε ποί αἰαγηπεά {ος (115, ας 1 εἴια]! τά έἶεε οἱ ἐἶναί [εατ! Ίοσβδτα, Απά 
1η νῃαί-είαίθ---ἴπ νπαί-εοπά[ίίοη αγ {πε Αεγε-{ονγεγεά ταπηρατίβὸ 
ΜΕΡΕΕΝΟΕΠ. ΤΠεΥ είαπά απεβαΚκεη, πού 15 {Πε οἰίαάε] ονεγί]γονη, 
00Α8ΤΑ. ἙΒιΐ οαπηε {ΠεΥγ ἰπίο Ἱεορατάγ {γοπῃ {Πε Αγσῖνε ςρεαγὸ Μες- 
ΦΕΝΟΕΚ. Ιηάεεά {ο ἴἩε Υετγ εχίγειπε: γαί ἴἶιε {οτίαπε-ο[-ψατ οἱ (ια 
Τ]εβαης τοδε ραγαπ]ουΠί {ο {πε ΝΤγεεπαΡαη Ἰαης6. «Ο00Α8ΤΑ. Οπε ἰΠίησ 
ΙΩΓΟΓΠΙ 1ης, ΒΥ {πε (οά», ΙΓ ίἶοιι Κποινεςί αασῃί οἱ Ῥο]ψπίοες, α5 {πα 
ἂ]ςο ἶ5 {ο η1ε ο{ ορΏσεγη----εί]ευ ἴε 5ί1]]-θεες (Πε Ισίι. ΝΠεδεενοἕκ. 
Ὀρ (ο ἰΠ]5 Που οἱ ἰπε ἆαγ ἴΠ1γ ραϊγ οἱ 8οη5 18-Ινίης, {οςΑβΤΑ. Ῥ]εβεεά 
Ῥε οι: Ῥιί που ἀῑά γε, Ὀείπρ-κίαιοπεά-ίη-τ]λε-{ογιβσαίῖοης, 
τερε] ίΠε αἰίαοκ οἳ (νε Λιρίνες {γοιη ἴπε σαΐεςξὸ Ασοαιαϊπί Όλα, ενα 
σοΐηρ Τ ΠαΥ ἀε]]σΏί ἴπε Ῥ]ιπά οἷά πιαὮ ἵη Πὶ5 εἸπαιηθας, νγίἩ. ενα 
ηεννς οί 5 οουΜίΓΥ Ὀείπο Ργοδεγνε. 

ο ἩΝΕβεεναξκ. επ ἰωε 8υπ οἳ Όγεοη, ν/ο-ἴχας-]ιιςί-ἀῑεά-ίου ἶιε 
δἰαΐε, α[ἴεγ-{ακίησ-[ἱς-ροβίέοη οἨ (λε ο[ε1εςί οἳ (πε Βαιέεπιεηίς, ἐπγιδε 
πε Ὀ]ας]ς-εἰιεαί(]εὰ εννογὰ (πγουιση Πὶς ἰηγοαί, καἱναίίοι {ο είς απά, 

10905. Βοπιθ γοιᾷ Φόθον, οπ(ε1πσ σ’, | ονοτεϊσῖ αἲ Ρος», Ἰοί ρᾶ85 ἑππάπυργοι. 
Ῥοΐδου «περοοίοά τόδ αοι]ά Ός τοῦδ’, 1097. ὁ Καδμείων "Αρης, ΠΗΤΕΤΒΙΙΥ, ἐ]α 
Ψ(ἡ τείετεηςθ {0 φόξου, Ἰοανίης τρέσης | ἀοά ο/ 1σαν ου 1ατς ϱῇ έιο (αάπιόας. 
ψηλοί γορίππθη, [κε α νετῦ ηδιῖον, Μὸ 1100. Α ἔονν ΝΤΑ. απ] εάίοης ανα 
τρέσης, Γεαν ποί---πευεΥ εαν. µέλοιµι καὶ τόδ 8016 τοῦδ ΕΙΓΟΠΘΟΙΙΦΙΥ. 

1094, ἑπτάπυργοι πῶς ἔχουσι πεειδολαί 5 1109. Βτυποκ «οη]εείηγεά πῶς δ᾽ ἄς'. 
Ἠοιο Ίιαυο {]ιε δουέπ-ταπιρὶγεα οἲγοιέέ 11065. τῆσδε γῆς σεσωσµένπον ἐλῖν Ἰαπά 
ῬΟΙΒΟΗ, 1η] νοιςθ, Ὁγ ἃ τοππαϊκαδ]ο | δείς 5α/ε, ἴἶνο σεπ]τῖνα αμφο]αΐο. 



76 1109. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

λόχους ἔνειμεν ἑπτὰ καὶ λοχαγέτας |ν "ιν .. -]» .. "ιν 

πύλας ἐφ ἑπτὰ, Φύλακας ᾿Αργείου δορὸςν 1110 |» τιν "ιν κά ιν -|- -ἰ» ο 

σὸς παῖς, ἐφέδρους 9) ἱππότας μὲν ἱππόταις . -ἰ» -]- -]» -ν -ιν .. 

ἔταξ, ὁπλίτας ὃ ὤσπιδηφόροις ἔπι, |» -]» -]- . |ν -ν -τν κι 

ὡς τῷ νοσοῦντι τειχέων ἔνη δορὸς |- -[ν "ιν -» -|- -Ίν ο 

ὤλ»η δι ὀλίγου. Περγάµων ὃ ἀπ ὀρθίων |- τιν ω ν]- "ιν .. "{ν η 

λεύκασπιν ἐισορῶμεν Αργείων στρατὸν 1116 |- -]» -ᾗν -[ν -]|- "ιν .- 

Τευμησὸν ἐκλιπόντα' καὶ τάφρου πέλας |- -]ν -ν 1 [ν . [ν .. ο 

δρόµω ἕυνηψεν ἄστυ Καδμείας χθονός. [ν -|» -ιν "ιν -]ι- -]» ο 

Παιὰν δὲ καὶ σάλπιγγες ἐκελάδουν ὁμοῦ |- -]» -]- -ιν . ην -]ν . 

ἔκεῖθεν, ἔν τε τειχέων ἡμῶν πάρα. |» -ι» -ᾖν -ιν -]- τν ” 

Καὶ πρώτα μὲν προσΊγε Νηΐταις πύλαις 1190 |- -ν -ι» -[» -ν -ν ια, 

λόχον πυκναῖσιν ἀσπίσιν πεφρικότα |- -]ν -ιν -ιν -Ίν ην . 

ὁ τῆς κυναγοῦ Παρθενοπαῖος ἔκφονος, |ν -|ν -]- -ν .. -ᾗι» -ν ως 

ἐπίσημ. ἔχων ὀικεῖον ἓν μέσω σάκει, [ιν . -ι» -]- -ιν -ᾖ» -ἰ» ν 

ἑκηθόλοις τοξοισιν ᾽Αταλάντην κάπρον [» -ν -]- -]ν .-- υ]]- . |ν » 

χειρουµένην ᾿Αιτωλόν. Ἔϊς δὲ Προιτίδος 11395 |--|ν-|- εἷν {νά . 
φπύλας ἐχώρει, σφάγι᾽ ἔχων ἐφ᾽ ἄρμασιν |» -ᾖν -]ι- .-- ν]ν -[ν-[ν - 

ὁ µάντις ᾽Αμϕιάραος, ὀν σημεῖ᾽ ἔχων |» -» -ᾖ» ν -ἰ» -]- -]ν ”Ἡ 

ὑθρισμέν, ἀλλὰ σωφρόνως ἄσημ᾽ ὅπλα. |» -ιν -ν -ν "ιν -{» . 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΠ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΙΣΗ ΑΟΟΡΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

σος παις εγείµε ἕπτα λόχους και λοχάγετας ἔπι ἕπτα πύλας, φύλακας Αργείου δόρος, τε ἵππο- 
τας µεν ετάζε εφέδρους ἵπποταις, δε ὁπλίτας ἐπι ασπιδήφοροις, ὡς τῳ γοσούντι τείχεων είη άλκη 
δόρος δία όλιγου. Δε πο όρθιων πέργαµων εισορώμιεν λευκάσπιν στράτον Αργείων ελκιπόντα 
Τευμήσον και πέλας τάφρου δρόµῳ ζυνήψε άστυ Καδμείας χθόνος. Δε παίαν και σαλπίγγες 
εκέλαδουν ὅμου εκείθεν, τε εκ ““είχεων πάρα ἥμων. Και πρώτα μεν Παρθεγοπαίος, ὁ έκγονος της 
κυνάγου, προσήγε λόχον πεφρίκοτα πυκναίσι άσπισι Νάϊταις πύλαις, έχων εν κέσω σάκει οικεί- 
ον επισήµκα» Αταλάντην χειρούμενην Αιτώλον πάπρον ἐκήβολοις τοξοίσι. Δε εις Προίτιδας πύ- 
λας, ου έχων ὑθείσμιενα σηµεία, άλλα ὅπλα σώφρογως ασήµα, ΕεχώΕει Αμφιαράος ὁ µάντις, ἐ- 
χων σφάγια έπι ἅρμασι. 

ΤΕΑΝΘΙΙΑΤΙΟΝ. 

(Ἡγ 5οη Ρ]απίεά 8εγεη οοἩοτί5 απά {Πεῖγ ]εαάεγε αἱ {πε 5ενεΏ σαΐες, 
τερεί]ετς ο{ ίΠε Αιροϊΐο δρεᾶσ; απά οανα]τγ, Πκεν]δε, Ώε-ἆγεν/- αρ ορ- 
Ῥοβεά {ο οανα]γγ---απά Ἠεανγ-αγπιθά-Ιπ[αηίτ}, ορρορῖίε {πε ῬαοΚίει- 
Ῥεατγετς----5ο {]παί (ο ενετγ-ρατί-ἵη-ἀβησεγ ἀἱοπς {Πε ννα]]ς ίπεγε πηὶρ]έ 
Ῥε εἰγεησίἩ οἱ 5µοσοιΓγ΄αί Ἠαπά. Τήεηυ {γοπη (πε Ἰο[ιγ Ὀυ]νναγί πε 
γιεν {Πε ννλιίε-εΠίε]άεά αγίΏγ οἳ ἴῑε Ατρῖνες, Ἱί-Πανίηρ-]είι Τειηιες- 
8µ5, απ οἶοξε ὉΥ {πε (γεησμ {η {α]]-αάναησε Ιέ Παά γεασ]εὰ {πε οἶίγ 
οίπε Τμεραπ γεαίπα ! Ἠεγειροη {Πε ραπ αηά (πε ἰγυπγρείς 5ουΠά- 
οᾱ-ίοτίἩ αί-ίᾖε-εαπιε-πποιπεπί {Γοῃι-ίῃθδπι, απά οϐἳ {ης ννα]ὶς {οι 5. 
Νου βγεί Ιηάεεά ἀῑά Ῥατίπεποραεε5, 5ο οί {πε Ὠμηίγεςς, Ιεαά-οτ Ἠῖς 
ἀϊνίδίοη, Πογγίρ]ε ννΙ(Ἡ (Π]σκ]γ-ταησεά 9Πἱε]άρ {ο ἴπε Νόάπίαη σαίε; Παν- 
Ίησ οἩἨ {Πε πιϊάά]ε οί Πῖς {ατρεί α {απΏΙΙγ ἀενῖσε, Αἰα]άπία ΚΙΙηρ ἴπε 
/Ειο[ίαη Ώοαγ νὰ Πεν ἀῑειαπί-νγουηαίης εια{ί5, Απά αραἰηςί {Πε Ῥτα- 
ίαη σαίε (ηοί εαγιγίης ΠαιρΠίγ εηδίσῃς, Ὀι[ αγπῃς πιοάεςί!γ νηποιί 
ἀενίσς) πιαγελεά Απιρηϊατάμ5 ἴπε ρτορ]εί, Πανίησ νἱοί{π)5 Ἱη Ἠῖ5 σα5. 

1111. Πετο Αἱάπς5 απά Μ595. οιηῖί 9, 1199. τῆς κυναγοῦν 0 έ]ιο Πιιπέγεδ» Αία- 
1118. Τί νοι]ά ο ἀῑβιοι]ί {ο ἵΤαη- | Ιάπία, 5εε Νοΐίθς» 150 αμά 1178. 

ϱΊαΐε {Ἠΐς απά {Πα πεχί νεγθε ΠΤεΓα]/ψ, 1136. Αἱάπε, ἅρματι. Όεε Νοίε 176, 
νι μοι ἀθείτογῖης {ἱε 8εηθθο. ΜαΠΥ | πε 1έ 5 ρυβεῖυ]ε ἠθ ΠΙαγ Ίανε [ας οἵιιες 
Ρίαςε 4 ΠΙ] είορ (αὔδιγα]γ) αξίει ἀλκή, ' γἱοίπη» 1η ῖ σαι---Ρρειιορς 2ἱἹεερ! 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1199. 

ΏὨγύγια ὃ) ἕις πυλώμαθ Ἱππομέδων ἄναξ 
ΣΨΥ , ” / / 

ἔστειχ᾽, ἔχων σημεῖον ἐν µέσω σάκει, 
. / 3/ ὃ ἃ / 

στικτοίς Πανοπτην ὀμµμασι ὀεὀορκότα, 
λ .. ”’ τὰ μὲν ξὺν ἄστρων ἐπιτολαῖσιν ὄμματα 

/ ώ 

βλέποντα, τὰ δὲ κρύπτοντα δυνόντων µέτα, 
/ -” ” 

ὡς ὕστερον Φανόντος ἔισοραν παρῆν. 

Ὁμολωΐσιν δὲ τάξιν ἐἶχε πρὸς πύλαις 

7τ 

|-νν]ν-]ν-]ν-Ινν-Ιν- 
18ο |- -ἰν-[--]ν-]ν-ἰν- 

|--]»-ἰ- -ἵν -"ν-Ινν 
ν-ἰνἷ- κ ν]ν-Ιν-ἰνν 

ο ἠμτ]νν 1γ-]ν ἰστ]ον 
”-.. 

1195 ᾖνν[ν-]ν-[ν-]ν-ἰν- 
Τυδεὺς, λέοντος δέρος ἔχων ἐπ᾽ ἀσπίδι |- ντι ν ην .. .. ωά 

χαίτη πεθρικός' δεξιᾷ δὲ λαμπάδα |--(- -ἵ- -ἰν-ν-Ινν 

Τιτὰν Προμηθεὺς ἔφερεν ὣς, πρήσων πόλιν. |- -]» -[- . υ]ν -|- -]ν ώ 

Ὃ σὸς δὲ Κρηναίαισι Πολυνείκης πύλαις |- -]» -]- -]ν μὶ ν]- 5 |ν σε 

᾿Αρην προσΏγε' Ποτνιάδες ὃ ἐπ᾽ ἀσπίδι 1140 . -ᾖ» -ᾖ» κ. υ]ν -ν -ιν 7 

Επίσημα πῶλοι δροµάδες ἐσκίρτων φόθῳ, |ν -ᾖν τν ην -]]- -]ν- 

ἐὔ πως στρόφιγέυ ἔνδοθεν κυκλούµεναι |- -]ν -ᾖ» -]ν -ι» -ἷν ο 

πόρπαχ᾽ ὑπ ἀντὸν, ὥστε µαΐνεσθαι δοκεῖν. |--ν-Ιν-ν-Ι--ἰ-- 

“Ὁ ὃ᾽ ὂνκ ἔλασσον Αρεος ἐις μµώχην Φρονῶν, 1144 |ν "ιν "νν νι» "ιν "]ν ᾱι 
Καπανεὺς προσῆγε λόχον ἐπ᾽ Ἠλέκτραις πύλαις. |» » -]ν-Ιννν]ν-[- -]ν- 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΠ, ΑΝΡ ΕΝΕΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 
Δε εις Ωγύγια πυλώματα ἀναξ Ἱππόμεδων εστείχε, ἔχων εν μέσω σάκει σηµείον, Πανόπτη! 
δεδόρκοτα ὀμιμασι στίχτοις, τα όµµατα μεν βλεπόντα ἕυν επιτολαίσι άστρων, δε τα µέτο 
δυγύντων κρυπτόντα, ως ὕστερον πάρην είσοραν αγόντος. Δε Τύδευς είχε τάζιν προς Ὁμολώϊσι 
πύλαις, έχων έπι άσπιδι δέρος λεόντος πεφείκος χαίτη δε δέξιᾳ έφερε λάμιπαδα» ὡς Τίταν Προ- 
µήθευς, πρήσων πόλι. Δε ὁ σος Πολυνείκης προσΊγε ΄Αρην Κρηναιαίσι πύλαις δε δρόµαδες 
Τοτνίαδες πώλοι, επισήµα έπι άσπιδι, εσκίρτων Φόξω, πως ευ κυκλούµεναι ένδοθεν στροφίγζιν 
πο αύτον πορπάκα, ὥστε δόχειν µαυέσθαι. Δε ὁ Κάπανευς, ἒις κάχην ουν. ελάσσον φεόνων ΄Α: 

ῥεος, προσήγε λόχον έπι Ἠλέκτραις πύλαις. 

ΤΕΑΝΒΙ.ΑΤΙΟΝ, 
Απά {ο ίπε Οργοσῖαη σαίε Κΐπο Πἱρρόπιεάοη αἀναποεά, Ὀεατίηρ 1η 

εε ορηίγα ος Πῖ5 αἰπ]ε]ά απ΄ επιθ]επῃ, Άγσις σαζΐησ υί εγες ἴ]ιαί-ρε- 
«ραησ]εᾶ Ἠ]πι---5οπε οτΏς Ιπάεεά ανγακε ν](Ἡ ἴἶχε τῖδίης ος {πε δίατε, 
απά 5οπηε γηίΏ (Πεῖν φεἰ]ηρ επί, 5 νε Ἰαὰ α[[εγινατά» αη ορροτία- 
ΠΙΙΥ ο[ φεεῖηρ ν/πεη Ἡε γνας ἀεαά. Απά Έγάειις (οο]-αρ Πὶς Ροβί(ἶοι 
8ἱ Πε Ποπιο]όῖαη σαίε, Πανῖηρ οη 5 Ὀαο]]ευ (πο οἰίη ο{ α Ιοη τουρ] 
πηϊίἩ {ο πιαηε:---απΏά ἵπ Πῖς γἱσῃί-Παπά Ὡε Ὄογε α ἰοτοἩ, κε έἶε 
ΊΠίαη Ῥγοπέίπεις, Ιπιεηί-αροη-βτίης {Πε εἴίγ. 

Ῥυϊ {(Πγ εοη Ῥο]γηίοες ]εά-οη Ἠῖς 5οἰάΐεγγ {ο {πε Οτεπόαη σαίΐε: 
πνἨ]]εί (Ἠε δνν]{ι Ῥοίπίαπ Ίηαγος, ἴως οηὈ]ειη ου ΕΦ δΗ]ε]ά, ἵνεγε είατί- 
πρ (Πγουιρῃ {γιο]Ώί, 5οιπεῖιον υνε]] αγγαηρεά-ἴηπ-α-οἶτο]ε νηΠίη, οἨη α 
πιογεαΏ]ε-ρ]αίε αἱ {πε νετγ Παπά[ε-οί[-Πἱ5-Ριιο]κ]εΥ, 5ο α5 {ο 568εΠῃ Ἱῃ- 
Γαγίαιεά. Νου Οάραπεις, η Ραΐί]ε ποί Ίεες ατγοσαηί (παη ἨΤαγς, «οἩ- 
ἀποίεὰ Πἰς Ιεσίοη οραϊποί {νε Ἐ]όοίτα σαΐς. 

1190.Α]άα19 απά δοηηθ ο{λεγβ, οΟΠ{ΤΑΣΥ 
ιο {ο Ὀεςί ΝΤΘΝ., σῖνο ἕστηκ, δίοοᾶ. 

1191. στωιτοῖς, ἩἨ]655 1η [6 96Π56 ὁῖς 
στικτός ἔστι, ΒΟΘΠΙΒ Ἰχογς νθγΥ ΙΠΑΡΡΤΟ- 
Ρεϊαίε, δίησο Άνρις ἨἱΠιδαΙ{ πηπδί ηανθ 
Ῥεεη Ὀεεραησ]θά---ποῖ Ἠῖς 6Υε5. ΑΓ- 
Κ18, δοπηθίίπηεε οαἷ]οά Ῥαπόρίθα, ννας α 
80η ος Ατόδίος, νυν α Ππάτεά 6γε», 
ΝΊλ6ΓΘΟΕ ἔννο οΠ]γ »ἱορί αἲ οηςσ6.. Τευ- 
οΓΥ 9Ίενν Ἰήπα, απιά Πῇδ Θγο9 ννογς ἴγαης- 
{εγγοὰ ἴο (λε ἰα] οῇ {ιο ρεασος]. 

1198. Βοπιε οὐ1{οι5 ρ]αςθ α οϱΙΠΠΙ 

αξίες ἔφερεν, 5Γεα(1γ {ο ἴἶπα Ιπ]Υ οἳ ες 
86Η56. ἨῬτοπιόίμθας, 9ης ΟΓ 1η Έπίαης, 
15 καἷά {ο Ἠανο ίο]θη Πτα, οΟΠΙΓΑΤΥ Το 
ενα νυν] ο ααρίίας, ἔγονη το οἰατίοί ος 
ἴμα 8πἩΠ. Ἠο ννας αιογνναγά» οοπάθπ]ῃ- 
οᾱ {ο 80,000 γοαιςΙπ Πο], ννθγθ, οπαἵ- 
εἀ ἴοα τος], α νι {γο ΙηςεδδαΏΤ]γ Ργεγς 
οἩ Ἠ8 Ἰϊνου, 

1149. Αἰάπς οά](εὰ στροφιγξί γ᾿. Όοπι- 
πιθηίαΐἴοτ» αγο πο αρτθθά η5 1ο {16 ἵταο 
πιεαυίης ος ἴ]5 ννογᾶ ἵη 15 ργεςεηί α- 
ριϊσαίῖου. Τΐ Ρτορετ]ν ἀεποίε» α Λέπρο. 



75 11460. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Σιδηρονώτοις δ᾽ ἀσπίδος τύποις ἔπην [ν -ἰ» -- -ᾗν -ᾖν -ι» -ἷ 

γίγας ἐπ᾽ ὤμοις γηγἐνὴς ὅλην πόλιν ἱν-]ν---Ιν-Ιν -ἷνν. 

Φέρων, μοχλοῖσιν ἐξανωσπάσας β:ᾳ᾿ ἱν -ἰν -ν-ἰν -ν -ἰ-- 

ὑπόνοιαν ημῖν δὅτα πείσεται πόλις. ων -ἷν-- ςἰνιν-ινν 

Ταὶς ὃ ἑθδόμωις Αδραστος ἐν πύλαισιν ὖν, 1100 |- -ἲν -ᾖν -[ν -ᾖ» -[» - 

ἑγατὸν ἐχίδνὰις ἀσπίὸ ἐκπληρῶν, γραφὴν |» ν υ]ν -]- τιν -]- -ᾗν - 

ὕδρας ἔχων λαιοῖσιν ἓν βραχίοσιν, |- -]ν -]- -]ν -]- -]ν ” 

᾿Αργεῖον ἀύχημ ἔκ δὲ τειχέων µέσων |--ἰ- -||- -ἰν-Ιν -ἰ- - 

δράκοντες ἔφερον τέκνα Καδμείων γνάθοις. ἱυ-ννν- -ἷν-]--]ι-- 

Παρῆν ὃ ἑκάστου τῶνὸ ἐμοὶ Φεάματα, 1155 [ν -----ἰν-ν-ίνν 

ξύνθημα παραφέροντι ποιµέσι λόχων. |--ἰνννιν-ιν-ἰν -ἰ-- 

Καὶ πρῶτα μὲν τόξοισι καὶ µεσαγκέλοις |--ν-||- -ἰν-Ιν-ί-- 

ἐμαρνάμεσθα, σφενδόναις 3 ἐκηβόλοις, ἱν-ἰν κ -ἰν -Ιν -ἰ- - 

πέτρων τ ἀραγμιοῖς' ὡς δ᾿ ἐνικῶμεν µάχῃ, |» -ιν -]- -ν -- -]ν - 

ἔκλωγξε Τυδεὺς, καὶ σὺὸς ἐξαίφνης γόνος 1160 |- -]ν -- -ἰ» -]- -]- υ 

ὦ τέκνα Δαναῶν, πρὶν κατεξάνθαι βολαῖς, . |- -ἰ» ω υ]- -]ν -]- -]» - 

τί µέλλετ ἄρδην πάντες ἐμπίπτειν πύλαις, ἱν-|- -||- -ἰν-- -ἰ-- 

γυμνῆτες, ἱππεῖς, ἁρμάτων τ᾽ ἐπιστάται 5 |- -ἰ» -]- -]» -]ν -ιν το 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕΒ, ΑΝΡΌ ΕΝάΗΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

Δε σιδηξογώτοις τύποις ἄσπιδος ἔπην γήγενης γίγας Φέρων έπι ώμεοις ὅλην πόλιν, βία εξανάσ- 
πασας µΜοχλοίσι' ὑπονοίαν ἥμειν δία πόλις πείσεται. Δε εν ταις ἕςδομκαις πυλαίσι ην Αδράόστος, 
εππλήρων ἄσπιδα ἕκατον εχίδναις, έχων εν λαίοισι βεαχίοσι γράφην ὕδρας, Αργείον ημα πλήρων ἐ τον εχίδγαις, ἔχ. ίσι βεαχίοσι γξάφην ὕδεας, Αργείον αυχήμα" δε 
δρακόντες έφεροΥ ΕΝ µέσων τείχεων τέκνα Καδιείων γνάθοις. Δε ἑκάστου τώνδε Νεάµατα πά- 
(Ην ἔμιοι παραφεεόντι ζυγθήµια ποίµεσι λόχων. Και πεώτα μεν εµαξναμέσθα τοξοίσι και µε- 
σάγκυλοις, τε ἐκήβολοις σφένδοναις, τε αθάγµοις πέτρων’ δε ὡς ενικώµεν µάχ», Τύδευς εκλάγ- 
ζε, και σος γένος εξαίφνης ω τέκνα Δάναων, τι µέλλετει πει κατεξάνθαι βόλαις, εμπίπτειν 
πάντες άεδην πύλαις, γυμνήτες, ἵππεις, τε επίσταται ἅρματων; 

ΤΕΑΝΒΞΙΑΤΙΟΝ. 

Απά προῃπ (πε Ίγοι-Όαεκεά επιΏοδδηχεηίς οἳ Ἠῖς {ατρεί, ν/ᾶς 4Ώ 
Ἐατίῃ-Όοτγη ἀἶαηί, σατγγῖης οἩ Ἠ]5 εου]άεις α ΝΠο]ε οΙ{γ, Πανίης ὮΥ 
πιαῖη-ἴογοςἙ ἴογΏ 1έ αρ ψίΏ Ίεγετς---αη ΤΠ(Ιπιαί]οη {ο 5 ναί οιγ οἶίγ 
εΏοι]ά αεγ. ο 

Τπει αί (ο φεγεηίΏ σαίε πας Λάτάξίας, Πανίπρ Ε]]εά Ἠ]5 5]ε]ά 
ία α Πυπάτγεἆ νίρετ», Ῥεαγίησ οη Π5 1ε[ί αγΠι α τερτεςεηί{α!Γἰοι οί 
έπε Ἠψάτα, ἴΏε Ὠοαςί ο{-ΑΓδος :---απά ἀτασοηβ ΊγεΓε ΏεαΓίησ-απ/αΥ, 
{γοιω οπι]άκί ἴα ννα]!ς, (πε οϊ]άγεη οἱ (πε Τπεῦαμς η {Πεῖγ ]ανν5. 

Έουῦ οἱ εαςΏ οἱ ίπεςσε 1 Παά α δἱρῆί νπειι Τ ννας εοπνεγΊησ-τοιπά (πε 
ψιογά-οί-οοππηαπά {ο {Πε σαρίαῖις οἱ ἀῑν]εῖοη». ΆΝον βγεί Ιπάεεά νε 
{οιισΏί νὮ Ὀους απᾶ Ἰαγε]ιης, απ ἀῑξίαπί-ινουπάϊησ εἰἶησε, απά ψ]{Ἡ 
{γασηιεηίς ο{ τοσκς: Ὀμί 1ηδί-ας νε ψεΓε οοπαπετίης ἴη Ραϊε, Τγάειε 
επουίεά ου{, απ {Πγ 5οη οὐ α ειάάεη: «0 οἰάίάγεπ οἱ ἐλε τεεᾗς, ή 
ἀείαν γε, εγεωε ατε ρα{[εά οωλέήι ἐ]ιείγ ηιϊδκτ[ες, ἐο τιιδ]ι αἰἰγογωατᾶ ἴπ-ά-ὂ 
πβοπ ἐᾖε σαΐε», {ἱσ]έ-αγπιεα-ηγάπίτη, ΠΟΥΕΠΙΕΠ, απά ἀγίοέγδ ο οἰαγίοί» { 

4148. Ἐου βία 5οπ.ε υπ] Ίανε βάθρω», | µολωΐδες. ὅ. Κρηναῖαι Ὦ Διρκαῖαι. 6. Ἠλεκ- 
ο ἴευπι αδευτοά!γ ππο]εσιΙοπαβ]ο, Γπραι. Τ. Βοιώτιαι ὃ Ὕψισται Ὦ Βόῤῥαιαι, 

1150. ἑθδόμαις, νΙΖ. Ἡοιωτίαις---{ου αἷ- ΄ 1161. γραφὴ 15 οἩ ἴε τεςοππεη{ᾶ- 
ενουρ]χ΄ βἐδο]γ]ης, Ἐπήρ]άςς, Αρο]ἰοάό- | εἶοι ος Ὑαἱε]κεπαθγ {0Γ γραφή. « 
τής, Ῥαπδάηῖας, απά δίάπας,ατε ποίαστε- 1154. Τπο Ἠγάτα νναδ α πΙΟΠΦίΓΟΙΙ5 
ος ἵπ ἴε πηαπῃες οἱ ἴ]με 88ΥΕΗ σαΐθ», γοῖ | πιαηγ-ΠΏεαάεά εετρεη!ῖ, ναί Ιπέεετεά {πε 
Όιο Γο]οννῖης δέ, 5 Ῥοΐδοῦ οὔδετνθς, | πεϊσΏουτηουά οἱ Σ ειπα, Έμε Πεαάς 
πιαγ Ὦε οοηβἰἀεγεά οοσ{θςοξ. 1. Νηίται, | αγθν’ ΑΡαΐη 35 {αδέ α5 {16Υ ψεγε οιί οῇ, 
Φ. Πεοιτίδες, 9. Ωγύγιαι ὃ Ὁγκαίδες. 4. Ὁ- | Ππ]θε 60ης 0η 5εατεά ἴἶα ν/οιηάς, 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1164. 0 

᾿ΗἨχῆς δ) ὅπως ἤκουσαν, ὀύτις ἀργὸς ἦν, |--ν-||--ἰν-Ιν-ιν - 

πολλοὶ δ) ἔπιπτον κεᾶτας ἀιματούμενο" ΄ 1165 |--|ν -ἷ- -ἰ--ἵν-ινν 

ἡμῶν τ΄ ἐς ὀδδας ἔῑδες ἂν πρὸ τειχέων |- -ιν -τν -τν -ιν -ᾖν - 

πυκνοὺς κυθιστητΆρας ἐκνενευκότας' |--ιν-|- -ἰν-Ιν-ἷνν 

ξηρὰν ὃ ἔδευον γαῖαν ἁίματος ῥοαῖς. |- -]ν-]- ιν -ν-]»- 

Ὁ ὃ ᾿Αρκὰς, ὂυκ ᾽Αργεῖος, ᾽Αταλάντης γόνος, |” -]» -]- -τ» ω »]- -[» ω 

Τυφὼς πύλαισιν ὡς τις ἐμπεσὼν, βιᾷ 1170 |» -ιν -ᾖ» -]» ιν -]ν - 

πῦρ καὶ δικέλλας, ὡς κατασκάψων πόλιν. |--ἰν -ἰ- -ἰν---Ινν 

᾽Αλλ᾽ ἔσχε μαργῶντ ἄντὸν ἐναλίου 9εοῦ |--ἰν-- νυν» -ἰ- - 

Περικλύμενος παΐς, λᾶαν ἐμθαλὼν κάρα | |» ω -ν -ᾖ- -τν -ᾗν -]ν - 

ἁμαξοπληθη, γεῖσ ἐπάλξεων ἄπο' [ν-ἰν-[- -ἰν-ν -Ι-ν 

ξωνθὸν δὲ κρᾶτα διεπάλυνε, καὶ ῥαφὰς 1176 |- -ν -Ίνν »ᾖν -[ν -]ν- 

ἔβῥηξεν ὀστέων, ἄρτι ὃ) ὀμωπὸν γένυν |--ἰν-|--- -Ι--ἰνν 

καθηµάτωσεν' ὀυδ ἀποίσεται βίον ἱν-ν-Ιν-Ιν-Ιν-ίνν 

τη καλλιτοξῳ μητρὶ, Μαινάλου κόρη. |--ν ---ἰν-ίν-ι-- 

Ἐπεὶ δὲ τάσδὃ ἐσεῖδεν ἐυτυχεῖς πύλας, [- -]ν -]ν -ἰν τιν -[ν ν 

ἄλλας έπηει παῖς σὸς, ἑιπόμην ὃ ἐγώ. 1150 |- -ν -]ι- -]ν -ν -]ν Σς 

τηξΕ ΟΒΡΕΗΒ, ΑΝΕΩ ΕΝΟΙΠΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε ὅπως ηκούσαν ήχης, ούτις Ίγ άργοςν δε πόλλοι επίπτον ἁμματούμενοι κράτας' ἥμων τε αν εἰ- 
δες πύκνους κυοιστητήρας Εχγεγεύκοτας ες οὖδας προ τείχεων δε ῥίαις ἀέματος εδεύον ζήραν γαί- 
αν. Δε ὁ ́ Αρχας, ουχ Ἀργείος, γόνος Αταλάντης, ἔμπεσων ὡς τις τύφως πυλαίσι, βόᾳ πυρ και 
δικέλλας, ὡς κατασκάψων πόλι. Άλλα αύτον Περικλύμενος, παις εγόλιου Ἀέου, έσχε µας- 
γώντα, έµθαλων κάρᾳ λάαν ἁμιαξοπλίθη, γείσα ἀπο επάλξεων' δε διεπαλύνε ζάνθον κράτα, 
και ερῤήζξε ῥάφας όστεων, δε καθηµατώσε γένυν άρτι οινώπον οὖδε αποίσεται βίον µήτρι τη 
καλλιτόζω, κόρη Μαίναλου. Δε έπει σος παις εσείδε τάσδε πύλας εύτυχεις, επήει άλλας, δε 
έγω ἑέπομηγ. 

ΤΕΑΝΒΙ/ΑΤΙΟΝ. 

90 ΠΕΠ {Πεγ Πεατά (λε 6ΓΥ, Πο 9ης γ/ᾶ5 εἰουγ---Όαί ππαἩγ {ε]ἱ Ρε- 
«πηεαγίησ- νϊί(η-Όἱουά. (είν Ἰχεαάς:---οξ ας, Π]κενγῖςε, πη]σΏίεςί {οι 
Ἀανε «εεη {τεφπεηί ἴορρ]εις 5εηί-(απηβ]ης {ο {πε σγουπἁ Ῥείοτε (ἶιε 
να]; απά νγἰίῃ δίγεαπης ο{ Ρ]οοά {Πεγ πιοϊείεηεά {λε ρατεμεὰ οαγίῃ. 
Νου {πε Αγοαάϊαα, ηο Αιρΐνε, ίηε 9οηΏη οἱ Αἰα]άπία, [α]]ησ- (αγ]-- 

οιιΙγ Ίἶκα 5οσπα ντ] νγ]ηά προ {ἶνε ραίΐθς, σα]]ς-οιί {ου βιο απᾶ α 
οραςε, αν 1{Γ σοϊησ-ίο-γα2ε ἰΠε οἱ γ. Βιαΐ Πω Ῥεγίο]γΏχεπιας, 5οη οί 
ἴπε Όεεαα («οἀ, επεεκεά π)]ςί-γεί-πε-ταρεά, ὮΥ Πιγ]]πο αἱ Πὶς αἰκυ]ὶ 
α «αρ-οί-πιατβ]ε, επουσι-ίο-β]]-α ναρσοη, ἃ οορίησ-είοης ἔγοπη {πε 
ὑαί]επχεηί5: αιά ἀαξ[εά-Ιπ-ρίεςος Πς γε]]ονν ηεαά, απά ογιιθησς {πε 
διι{ηγος οἱ 15 Ὀομας, απά ἀγεπο[εά-ἴη-Ὀἱοοά Πῖ5 οἰιοείς «ο ἰαίεἰγ Ὠ]ουοπι- 
Της :----ΠΟΙ φἨα]] Ὡς «ατγ-Όας] Πἱ5 {ογπι-αἶ]γε {ο ΠῖΦ πιοίΠεγ, ποῦ]ε- 
υη-πεν-Όουυ, {πε ἁααρηίευ οὗ Μαπα]ας. 
590 ΝΠΕΠ {ΠΥ 5ο" οὔδεγνεά {Πί5 ραίε ἵπ-Πορε/{ι]-οοπά[ίοη, ἴιε υγεηί- 
ου ύ/αγά {ο αποίμαε, απά 1 {ο]]ουεά. 

11604. ΑΙάπ5 οοπίΓαἳγ {ο πιοδί ΛΤ55. | ἴἶια πι]ἀἀῑε οξ Ῥε]οροηπόφη», οε]ευταίθά 
Ἰμάς ἀργὸς ἐύτις ἓν. λλν, {ου Τ{Φ πιοιη{αἴης, 
“1166. Τη Μ88. (με γδαςῖυς ἵδ ἡμῶν τ) 1171. Βενοταὶ ΜΒ5., Κίπρ, απά ἃ ουν 

ἔο, Ὀνί η Α]άιι9 ὑμῶν δ᾽ ἐς. οἵ 11615, ᾶν6 κατασκάψω. 
1167. 1 Κπονν ποῖ αηγ ννογᾶς η Ἐπρ-, 116. ὠστέων ἵδ θγε α ἀῑδεγ]]αῦ]θ. 

Ηδ]ι ναί ος οχας!]γ «οἩνεγ ἴἶιο πἹεα)- 1178. Ἠ/]αί ἴἶχε παπιε οὗ Αἰα]άπίας 
ης ΟΓ κυθιστητῆρας ἐκνεγευκότας. 8ο0π16 | [αἱηθι τοἙ]!γ ννας, ἶδ αποσγίαϊῃ. 8ο0μ]θ 
οάϊί]ους ϱἶνε κυθιστητῆρας ἐκπεπγευκότας, | Δ3Υ 80615, οἴμθυς άδι» ος ἁσίας, 
δα[ίαίόγες φιιῖ-άπέπιαπι-πιό(ο-ερίγᾶςθομέ. | απᾶ οἱἶνου» Μαπά]ίοη ος ΜΤαηλ]ης. 

1169. ῬατιεποραΙΙ8, 5ος ος ΑἰαΙάἩ- 1180. ἔπήει, 8. δἰης. Ρ]ηδᾳ. Ρεν, πι. 
ία, ννας Όση η Αιζάθία, α οΟΙΗΙΤΥ 1ῃ η]. οἱ ἔπειμι, άζρο, αοθέἀο, ἵ γουεκᾷ το. 



80 115]. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

“Ορῶ δὲ Τυδέα καὶ παρασπιστὰς πυκνοὺς | -Ιν-ν--ί--|- τν - 

᾿Αιτωλίσιν λόγχαισιν ἓις ἄκρον στόµα |--|- -Ι- -Ι- -Ι-- [ων 

πύργων ἀκοντίζοντας, ὡστ ἐπάλξεων |--ἰν-|- -Ιν-Ιν -ἰν - 

λιπεῖν ἐριπνὰς Φυγάδας' ἀλλά νιν πάλιν, | -Ιν-|-ν ν]--ν-ίνν 

πυναγὸς ὡσεὶ, παῖς σὸς ἐξαθροίζεται' 155 |ν -]» -ι--ἰν -[[ν -]» ν 

πύργοις δ) ἐπέστησ ἀὖθις. Ἔις ὃ ἄλλας πύλας |- -ἰ» -[- -]ν -|- -|ν- 

ἠπειγόμεσθα, τοῦτο παύσαντες νοσοῦν. |--ἰν -ν -ἰ- -ἶ- -Ι-- 

Καπανεὺς δὲ, (πῶς ἐίποιμ’ ἂν ὡς ἐμαίνετο :) |» Μ-- |ν -]- -]» -ᾖν -]ν ω 

µακραύχενος γὰρ κλίµακος προσαµθάσεις |--ν-|- -ἰν-ἰν-|- - 

ἔχων ἐχώρει, καὶ τοσόνὸ ἐκόμπασε, 1190 |ν -|ν -|- -ἰν -ΙΙ- -νν 

μηὸ ἂν τὸ σεμνὸν πῦρ νιν ἐιργάθειν Διὸς, |-- -ι» -]--ἰν-ν-ινν 

τὸ μὴ ὂν κατ ἄκρων περγάµων ἑλεῖν πόλιν. [νν -Ί- -|- -ἰν -Ιν-ἰνν 

Καὶ ταῦθ. ἅμ Ἰγόρευε, καὶ πετρούµενος |- -ᾖν -]ν -]ν -ᾖ» -]» ν 

ἀνεῖρφ), ὑπ᾿ ἄντην ὥσπίὃ ἑιλίξας δέµας, [υ-ἰν -ᾖ- -ἰν -ἰἷ- -ἰνν 

κλίμακος ἀμείθων ξέστ᾽ ἐγηλάτων βάθρα. 195 |- ν ν]ν μᾗ- -]» -ιν -ἰν ν 

"Ηδη ὃ ὑπερθαίνοντα γεῖσα τειχέων |--[ν-[- -Ιν-ΙΙν-ἰν- 

βάλλει κεραυνῶ Ζεύς νιν' ἐκτύπησε δὲ |- -]ν -]- - [ν -ι» -]ν ω. 

χθὼν, ὥστε δεῖσαι πάντας' ἔκ δὲ κλιμάκων |--Ιν-]--Ιν-ΙΙν-ιν- 

ἐσφενδονᾶτο χωρὶς ἀλλύλων µέλη, |- -]» «ιν -ἰν-|--|-- 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟόΠΜΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε Τύδεα ὅρω, και Πύκνους παρασπίστας, ακοντιζόντας Αιτώλισι λογχαίσι εις άκρον στόμα 
πύργων, ὥστε φύγαδας λίπειυ ερίπνας επάλξεων' άλλα σος παις εζαθροίζεται γι πάλιν, ὥσει 
πυνάγος δε αὖύθις επεστήσε πύργοις, Δε ἠπειγομέσθα εις άλλας πύλας, παυσάντες τούτο νό- 
σου. Δε Κάπανευς (πως αν εποίµι ὡς εµιαίετο;) γαρ εχώρει ἔχων προσάµθασεις µακραύ- 
χενος Κλίμακος, και Εκόµπασε τοσόνδε, µκήδε το σέµνον πυρ Δίος αν είργαθειν γιν, Κ3 ου το ἕ- 
λειν πόλιν κότα όπρων πέργαµων. Και ἅμα ηγορεύε ταύτα, Ναι πετρούµενος αγείρφε, ἑιλίζας 
δέµας ὕπο αύτην άσπιδα, αμείθων ζέστα βάθρα ενήλάτων Ἀλίμανος. Νυ δε Ζευς ήδη ὑπερ- 
ξαιόγτα γείσα τείχεων, βάλλει κεραύνω' δε χθων εκτυπάσε, ὥστε πάντας δείσαι' δε εν κλίµα- 
κων Μέλη εσφεγδογάτο χώεις αλλήλων, 

ΤΕΑΝΡΙΙΑΤΙΟΝ. 

ΤΠεν Τγάεις ἆο 1 Ρεγοεῖνε, απά ΠιαΏΥ αγΏηεά- γη] (]1-ε]ε]ἆδ-ατουπά-. 
Ἠίτω, ἁατίίηο νυν (Ὦ βἰίο]ίαη Ίαηοες αί {πα Ἰοβίγ φαπηπαῖί οἳ 116 {οννετε, 
50 ἐαί οἳτ ΠΠεη 5οαιηρετίηρ-αναγ αὐῑί(εά (πε Ἠεϊρῃίς οί {πε ὑαίί]ε- 
πηεηίς :---Ὀυί {γ 5οη οο]]εσίβ-ίπεπι-(οφεί]εγ ασαῖπ, αξ α Πυηίδπ]αη 
αηΏὰ ασαἱΏ Ἡε Ρορίεά {λεπα οη {Πε γαπιραΓίδ. ἨΗεγειροη νο Ἠαείεηθά 
{ουνγατὰ {ο αΠοίῃεν σαίΐε, Παγίπρ γε]ενεά (πί5-αυατίεΓ ἵῃ-ἀἰδίπαΥ. 
Βατ Οαραπειξ---(ἴη νλαί-υγογάς έαηἩ 1 εχρΓεδς ον’ ἵῃδαπε Ώε γγα5)) 

---ἴου νε οαπιε Ὀεατίης {πα Ὀανγεά-σίί5 οἳ α Ἰοησ-γεασεμίης Ἰαάάετ, 
απἀ Ῥουσίεά οη-(Π1Α- δε: “. Τ]αί πο έ]ιε λιοῖγ ῄγε ο ουε 5]ιοι]ά ΡΥε- 
Ὅεπιέ ἠέπι, πο πο 1έ, Γοπι οαρέωγῖπρ έ]ιε οἴέψ 90εΥ 15 /ισ]ιεδε Ππιγγείς.” 

Απά 38 800Π 5 Πε Ὠαά α{ίεγεά {πεδε-ίμγεαί5, ενεη-ίΠοισΏ Ρρε]εά- 
υΙ(]λ-θίοηες, Ὡε οἸαπηθεγεςά-ααρ, Πανίης-5αιεεζεὰ Πὶ5 Ροὰγ ἵπ υαηάοες Πῖς 
νετΥ αἨ]ε]ά, πιοιηίέίπρ (πε γουηάεὰ »ίερς οί {Πε εγεοί-]ιλ{ί5 ο{ ἴπε 
Ἰαάάεν. Ἠϊπι Ἠούψενεν 1 αρίίετ, (πε-νετγ-ιηδίαηπί ης ας οἰἰπδίπς ονες 
ίπε οορίπσ ο{ {πε να]]ς, εἰσίκες ννῖίῖι Ὠὶ Πσλίπίρ---απά νε Εατίϊι 
γενουπάεἀ, ἰΠεοιηποὮ ἰπαί αἰὶ (γεαιυ]οᾶ: νλἰ]δί ἔγοιη (πε Ἰαάάες 8 
Ιπιῦς ννεγο-α5-Ώγ-α-δησ-ργο]εοίεὰ ἴο-ᾱ-άϊδίαποε {γοπα οπε αποίΒει, 

1189. προσαμβάσεις, ἔ]ιο πιθαι ο αἲ-  ἴἶι “«ὐανς ϱῇ έιε δ]ια/{9) Υαἵ οοπιε{ᾶ- 
οὐπέ, Ἱ. θ. ιο δίερ:/αγπῖκιοά-δ]ιω/ἔ5, {ιο | ἴοις αἲς ἀῑνίάε ἴη Εχεῖν ορίμῖοιι ἂδ {ο 
έιοο αρτίρ]ιίς απἀ /οοί-γεδίδ οί α Ιαάάον. | νε (ταθ εἰσπίβεαίίου. Επδιά( 08 Ιπιᾶ- 

1195. ΑΙίλοιμΙ ἐγπλάτων βάθρα σΏμ |ι δἰπεὰ ἴἶε ἵνεο ννογά {ο Ὦε ΠΙΕΙΘΙΥ α 
Ἠαγά]γ Ὁς «οηδίταςὰ αΏγ (ὐίηρ εἰδε (ἶαΠ | ρέτ]ρ]γᾶδο {0Υ βαθμίδες. 

[ 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1900. 5] 

κάμαι μὲν ἓις Ὄλυμπον, ἁγμα ὃ' ἓς χβόνα, 1900 [» «|» -ἰν-ἰν -ἰν -ἰ»» 
[-τ(ν-]ς -ἵν-[-ἷνν χεῖρες δὲ καὶ κῶλ', ὡς κύκλωμ᾽ Ἴξιουος, 

ἑιλίσσετ”' ἓις γῆν ὃ ἔμπυρος πίπτει νεκρός. |--ν-|(--ν---ἰνν 

Ὡς ὃ) ἐδ᾽ "λδραστος ΖΊνα πολέμιον στρατῷ, |--Ιν-/-σΙνννν-|ν- 

ἔξω τάφρου καθεῖσεν Αργείων στρατό». |--ν -ν -Ι----ἰνν 

1905 |- -ἰ' -- -ἰ--ἶν-ἰν» 
|» -ἰυ-ἰ---ν-ἴντιν- 
|--ἰν-ἰ--ἷ- ---]νν 
[ν-]ν-ἰ--ἰ- -ἴν-]νν 

2 2ψϕ -- 8 λ 

Ὃι ὃ ἀῦ παρ Ἴμων δεξιὸν Διος τέρας 
Γ . ” 

ἰδόντες ἐξήλαυνον ἁρμάτων όχους 
« .. α η 3 , 332 / ϱ 

εππεις ὀπλ,ταν. κεις µεσ Αργείων οπλα 
. 2/ / δ) τν . αι 

ἕυνηψαν ΕΥ παντα ια ομµου χακμα 

ἔθνησκον ἐξέπιπτον ἀντύγων ἄπο' |- ΙΙ -ίν-Ιν-ινν 

τροχοί τ) ἐπήδων, ἄξονές τ΄ ἐπ᾽ ἄξοσι" 1910 [» -]» -]- .. -ᾖν -|ν . 

νεκροὶ δὲ νεκροῖς ἐξεσωρεύονθ ὁμοῦ. |» -ἰ- -]- -|ν-|--Ιν- 

|--ἰν-Ι--Ιν-ἰν-ἰ-- 
|--ἰ--ἰν-ἰν-Ι--ἰν- 

Πύργων μὲν ὀῦν γῆς ἔσχομεν κατασκαφὰς 
3 Ν .- « / ο. δ΄ 3 Δ 
εις την παρουσαν Άμεραν εε ευτύυχΏης 

ἔσται τὸ λοιπὸν δε γῆ. φεοῖς µέλει. |--[ν-ιν-[ν-ν -ἷν - 

ΧΟ. Καλὸν τὸ νικῶν' ἔι ὃ ἀμείνον ὃν 9εοὶ 19]Τό - -]|- -]ι- ιν -ᾖν -τν - 

γνώµην ἔχουσιν, ἔντυχης ἔίην ἐγώ. |--ν-Ιν-ν---ἰ-- 

τΕΕ ΟΚΡΕΗΒ, ΔΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

, ’ ε/ θό δ / ’ ε ’ / . / 

Χόμαι µεν εις Ολύμπον, δε ἀίμα εις χθόνα, δε χείρες αι χώλα, ὥς κυκλώμα Ἰζξίονος, ἑιλίσσε- 
, / . ’ ’ / 

0" δε έµπυρος νγκρος πίπτει εις γΗν. Δε ὡς Αδράστος είδε Ζήνα πολέμιον στράτω, καθείσε 
/΄ {, ο. / ς / ε! δύ δίἕ . ζ . / ε / ϱ/ 

στρατον Αργείων ζω τάφρου. Δε αυ οἱ πᾶρα Ἠμων ιὸῦγτες ὃεζιον τερας Διός οπλίται ἴππεις 
’ 4 / 

εζηλαύνον ΄χους ἅράατων, αι εις µέσα ὕπλα Αεγείων ζυγήψαν ἔγχη᾽ δε ην πάντα κάκα ἅμου" 
Εθνήσκον. εἔεπίπτον ἀπο άντυγων’ τε επήδων τεόχοι, τε όξοες ἐπι άξοσι’ δε γέκροι νέκεοις εξε- 
σωρευόντο ὅμου. ΄Έσχομεν ουν μεν κατάσκαφας πύργων γης εις την παρούσαν ἥμεραν' δε Ψέοις 
µέλει, ει ἥλε γη έσται εύτυχης το λοίπον. ΧΟ. Το γίκαν κάλο δε ει ὃν Φέοι εχούσι αμεείνονα 
γνώµην, έγω εἰ:ην εύτυχης. 

ΤΠΑΝΡΤΑΤΙΟΝ. 

Ες ἴναιΓ τηάεεά {ουατάς Οἰγπιρις, απἀ Ἠὶς Ὠ]ουοά {ο (ὧε Ἐανίμ, ννἰη]εὲ 
Ἠίς Πας αιιά [εοί, Κε πό γῃεεὶ οἱ Ιχίοη, Ψετε-σατγίεά- Πἰγίησ- 
αὐοιί :---απά Ες κοογο]ιεά Ὀοάγ ἀΤορς ἴο [χο στοά. 

Φο πευ Αάνάρίις ρετοεῖνες «αρίίευ Ἠοδίΐ]ε ο Βὶ5 ίγουομς, Ίια νν]έ1]- 
ἀγειν (λε αΓΙΙΥ ο/ (Πε Αγοῖνες {Γοιῃ-ουί (Ἠο ἵγεποΠ. Βαΐ οη-ίπε-σοι- 
ἵταγγ ἴἶοδε ο) οἱ δε Ἠαν]ησ-φεεη {Πε αιιερ]οῖοις εἴσηα] {ροιη 7ονε, 
νο Ἠεαν γ-αγιησά Ἠού8ε-πλεη ἀγογε οτί (πε αγ]ετγ οἳ ἰπεῖτ οἰνατὶ- 
οἵ5, απλά ΤΠ {πε ιηϊάςί ος (με Αγρῖνα αΓΠη εησασεά ἵπ Ὀατίε: ἔπεῃ νγα5 
εεΓγ-κογί-ο[ πιίκετγ αἱ-οησε---ἴΠεγ ννεγε ἁγίης---ἴ1εγ ννετο {ας 
[γοπι (είν οα{φ---απά αρδεί-ψγεηί {πε νῃΏεεῖ», απά αχ]ος προη αχ]ες: 
απά ϱ0Γ969 4ροΏ 60Γ565 Ψετε Πεαρεά ἰοσεί]ες. 

Ί/ο Ἰανε (εγείογο αἰ-]εαδί ργενεμίεςὰ {νε ουεγίἩγουγ οἱ ἴἶχε (ούγεγς 
οὗ τἶνε Ἰαπά αρ {ο {χε Ρτοςεηί ἆαγ: Ὀαί να (ηε ἄοάς νν] 1 τεςί, 
ππείχευ τής γοα]ύὰ επα]] Όε Ῥγοδρετοι!5 ἵπ {πε οο)]ης | 

Οποκυ». Το εοπαεΓ 15 σ]ογίοις: απά, ΙΓ ία (ος Ἠανο {ἶια Ὀείίοτ 
ΙΩ{εΠίΙοι, [ ΙΠΑΥ Όε ΠαΡΡΥ. 

1905. 1 οαηποῖ ΡΟΒΔΙΡΙΥ Ἰπακο Ὦοί]ι 6 απέ[ετῳ,” ννλῖι ννπῖοῃ, αὐφίτασίϊῖης 
παπι αν απ 56156 Οἱ όν παρ ἡμῶν, ἃο. ῄοπι ἴῖ αἰΙ Ίάεα οἩ 6ΛΠΏΠΟΠ ος ση», Τ 
έ]ιοδε απιοΝΡ 18, ἃ ποπιηα (ινα νο α 
ναυὺ; έου 1 19νο οοΗδίά 6) ὁι {0 αμτος ννἴ]ι 
ἱππεῖς ο ποπ πα ἴ1νο {0ο ἐξήλαυνον, ΟΥ {ο 
ξυνθψαν, ἴἶινα πιοσηίης βιῇῇους. 

1906, Ευ ὄχους, μἱθτα)1γ υεήοι]α, Μιιδ- 
Ετανθ οοη]ες{ιιγεὰ ὄχοι, απά ὄχοι ΒγποΚ 
ἁάορίεά. 1 ανα (ταηδ]αίθά {5 νγοτὰ 

ἃπι πο ἀἱκδα(ιδᾳςεἆ. 
1914. Δίου (18 νειΣε, Θοα]ΐσος ῄοπι 

80Π16 315. αἀάεά, καὶ νῦν γὰρ ἀυτὸν δαιµκό- 
γων ἔσωσέτις. Βιιῖ ἀυτὸν 5Ιιοιίά 6 ἀντήν. 

1915. Αἱάῑδ ουη]ῖς Χο. αἲ {ο Ῥεσίη- 
π]ηρ οἱ 116 πε, 50 Εαξ {ης Πιθδεεησος 
ΔΡΡΘΔΙ5 Το βρεαΚ οἨ, .. 

1. 



89 1917. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

1Ο. Καλῶς τὰ τῶν 9εῶν καὶ τὰ τῆς τύχης ἔχει) |» -]ν -]- -]» -ν --ν- 

παῖθές τε γάρ µοι ζῶσι, κἀκπέφευγε γῇ᾿ [--ἰν-||--ἰν-Ι--ιν- 

Κρέων ὃ ἔοικε τῶν ἐμῶν γυμφευμάτων, |ν -ἰ--ν ιν -||- -ἰν- 

τῶν τ) ᾿Οιδίπου δύστηνος ἀπολαῦσαι κακῶν, 139320 - ---|- -]» "νι - -]ν αι 

παιδὸς στερηθεὶς, τη πόλει μὲν ἐντυχῶς, |--|- -|- λς ιν -|- - 

ἰδία δὲ λυπρῶς' ἀλλ᾽ ἄνελθέ µοι πάλιν, νν -ᾖ» -]- -]» -ῃ» -ἰν ν 

τί τώπὶ τούτοις παῖδ ἐμὼ δρασείετον ; |----ἰ--ἰν-ΙΙ--ἰνν 

ΑΓ. Ἔα τὰ λοιπὰ, δεῦρ ἀεὶ γὰρ ἐυτυχεῖς. | -Ιν-ν-» -ιΙ» ιν - 

1Ο. Τοῦτ ἔις ὕποπτον ἐῖπας' ὂυνκ ἑατέον. 1995 |- -]» -ᾖν -Ιν-ν-ινν 

ΑΓ. Μεῖϊζόν πι χεήζεις, παῖδας ἢ σεσωσμένους; |- -» -- -ν -ι» -» ον 

ΤΟ. Καὶ τἀπίλοιπά γ ἓν καλῶς πράσσω, κλύεν. |--]ν-]ν -Ί--ἰ--ἰν- 

ΑΓ. Μέθες µ᾿ ἔρημος παῖς ὑπασπιστοῦ σέθεν. [ν-ν-||- -ἰν-Ι|--ἰνν 

1Ο. Κακόν τι κεύθεις, καὶ στέγεις ὑπὸ σκότω. |» -]--|- -]ν -ᾗν -ν -- 

ΑΤ. Ὃυ» ἄν γελέξαιμ ἐπ᾽ ἀγαθοῖσι σοῖς κακά.]200)|- -|ν -Ι-ν ν]ν -Ίν-]νν 

ΤΟ. Ἡν µή µε Φεύγων ἐκφύγης πρὸς ἀιθέρα. |--ἰν -||- -ἰν -Ιν-ινν 

ΑΓ. Αἱ ἀῑ' τί µ᾿ ὂνκ ἔίασας ἐξ ἐναγγέλου |--ἰν-|- -ἰ- -Ι--Ι-- 

φήμης ἀπελθεῖν, ἀλλὰ μηνῦσαι κακά } |- -» -]- - |ν -]- -ἰν ν 

ΤΗΕ,  ΟΒΡΕΠ, ΑΝΡ ΕΝάΙΗΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΙΟΑΤΙΟΝ. 

1Ο. Κάλως έχει τα των Ῥέων και τα της τύχης' γαρ τε παίδες μοι ζώσι, και γη εκπεφεύγε'. 
δε ὀυστήνος Κρέων εοίκε απολαύσαι των ἔµων νυμφεύματων τε των πάκων Οίδιπου, στερήθεις 
Παίδος, εύτυχως μεν τη πόλει, δε ίδια λύπρως" ἄλλα αγέλθε µοι πάλη, τι το ἔπι τούτοις έµω 
παίΐδε δρασείετον; ΑΓ. Έα τα λοίπα, γαρ δεύρο εύτυχεις άει. 1Ο. Τούτο είπας εις ὑπόπτον' ουκ. 
Εώτεογι ΑΓ. Χρήζεις τι Μείζον) η παίδας σεσώσμενους} 1Ο. Και τα Επιλοίπα γε, κλύενει πεάσσω. 
κάλως. ΑΓ. Μέθες κε παις σέθεν ερήµος ὑπασπίστου. 1Ο. Κεύθεις τι κάκον, και στέγεις ὕπο 
σκότω. ΑΓ. Γε οὐχ αγ λεξαίμι κάκα έπι σοις αγαθοίσι. 1Ο. Ἡν µη φεύγων µε ἔκφυγης προς 
αίθερα. ΑΓ. Α: αι’ τι ουη εἰάσας κε απέλθει εἕ ευάγγελου φήμης; άλλα µηγύσαι κάκα 

ΤΗΒΑΝΡΙ,ΑΤΙΟΝ. 

100Α5ΤΑ. Νε] αγε {πε γαγς οἱ (πε αοάς απά οἱ {ογίπηε---{οἵ ΠΙΥ 
οπι]άτεη {111 Ἰἱνε, απά ΤΗΥ οοιηίτγ Ὠᾷ8 εδοαρεά;---Ραΐ (πε νΥγείεμεά 
Οτέοη 56εῖης {ο εαΠος {Γοιι ΠΙΥ Πηατγίασε, απά {γοπα (λε πηὶδ[ογίαπες 
οἱ ΟΛάϊρα5, Ὀεγείι οἳ Πϊς 5εοἩπ» Παρρϊϊγ Ιπάεεά {ΟΥ {πε είαίε, Ῥμί Ἱη- 
ἀἰνίάπα]]γ, {ο-Πἱε-θογγου” :---Ὑεί ἀεο]ανε {ο πιο αραἶἩ, Ὑγ]λαί αἴτετ {Π18 
ἀῑά ΠΙΥ {ννο-Ώογς ρυγροεε-άοϊησὸ ἹΜεβδεναξκ. Βεητϊί {με τεςί: {ος 
Ἠϊπετίο ατῖ-ἶλοιι-{οτίαηαίε αἱ]-αίοπρ! ὦἆοσβστα. ΤΗϊ5 ίποι Ἠαδί δαἱά 
1Ώ εναφίοιι---Γ Ιηςί ποί ἀθβὶί. 

ἩΜπεεενοξα. Ἰ]ε]ιεεί ἰποι αΏΥ (Πίηρ ΠΊοΓε, (Παπ {αί {ΠΥγ 5υη5 ατε 
βαΐε } 1 ο6Α8ΤΑ. Άπά ας {ο γα {οἱἱον/8 ίοο, {ο ηεαν ἵ{ 1 4Ώι ΡΓοβρεΓοι», 
Ἰεδξεκοξκ. Βυῇεγ πιε {ο ῥο:---ίΠγ 5οη ἶ5 ἵπ-ι/απί οἱ Πἱ5 αγΏηοΓ- 
Ῥεαγεγ. ΦοοβδΤΑ. Τπου εοποεα]εδί δοππείΠἰησ Ραἀ, απά γ/γαρρεςί Ι{ υρ 
η οὈβουτί(γ! ἩΠεερεκαξα, Ναγ 1 οαηηοί ππεηίίοη σα]απη]ί]ες δαΏ8ε- 
αὐεΠί]γ-ίο ίΠΥ σᾳοοά-{οτίαηε. 1οοβδτα.[ Ταζύπρ οἰά οὗ ἐ]ιε ή εσσεπρεγ. } 
Ύεα υπ]ε8» Πεεῖησ {γοπι Ίπε (οι ε5οαρεςί (Πγουσ] (με αἶτ. ΊΠεβεεν- 
ΟΕΠ. Αἰα5/ Αα! ΤΗΥ ποῖ σγαπί πῃε {ο τείἶγε αἴτεγ ψε]οοπιε άῑπρς, 
Όσί «οπρε] Πε {ο ππεπιοσαίε γ/οεβὸ 

19168. Α]άμς ρ]νεβ κἀπέφευγε, Ες καὶ | αρρτονεά Μ58. Ἰανε παῖδας ὃ, δαΐέ ΑΙ- 
σάφευγε, (ΤΟΠΙΙ8 πἀππέφευγε. 615 ρἱαςεά ἢ Ὀείογε παῖδας. 

1919. Οαπμιότης οάϊίσὰ μνηστευκκάτων. 1998. ἔρημος, ἀεδϊέιίε ο, ἀεργίυεᾶ ο]. 
1925. Τρι Ἱιαδί δρο]επ {ο 14 διδρὶ- 1980. ΕΟΓ ὄυκ, Α]άας ρεϊηίθᾶ κόυκ---ἴπ 

οἴοπ, 1. 6., 80 αν {ο οπαῖέε 1Η διιδρίοίοπ---- | ιο σοπεγαίγ οί Μ55. μοννενες,ίμεσο- 
ὅοχ ἑατέον, ἓέ ππιιοέ ιοί ὑε/οτύυγπε ὉΥ πῃο | ριυ]αίὶνο 5εθπις οι {{εὰ. 
--] ηημοέ ποέ Γοτύραν. 1981, Ὑαἱο]κοπαετ οἩ {πθ αιοτί{γ οί. 

1946. Ετοῖῖς αλά 5ενοια] ος ἔἶια πιοδί | 86. εδρουδεὰ ὃν---ποέ ἔν γθι Αἰάμδ. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1954. ϱ8 

Τὰ παῖδε τὼ σὼ µέλλετον τολμήµατα |--ν-|--Ιν-]--ἷνν 

ἀΐσχιστα, χωρὶς µόνομαχεῖν παντὸς στρατοῦ. 1955]- -]ν -]-ν «1» -]- -]- - 

λέξαντες ᾿Αργείοισι Καδμείοισί τε [--ιν-Ι--ν -|- -ἰνν 

ἒις κοινὸν, ὁῖον μήποτ᾽ ὤφελον, λόγον. |- -]ν -]- -ν [ν-]νν 

Ἐτεοκλέης ὃ ὑπῆρξ' ἀπ ὁρθίου σταθεὶς |ν ω ν]ν -]» | υ ιν -]ν . 

--[νἰ---]ν-ἷ--ἷν- 
1940 |» -]ν-ἷ- -ἰν «ἳν-]ν- 

πύργου, κελεύσας σῖγα κηρύξαι στρατώ. 

Ἔλεξε δ᾽, ὦ γῆς Ἑλλάδος στρατηλάται, 

Δαναῶν τ) ἄριστεῖς, ὀέπερ ἠλθετ᾽ ἐνθάδε, . ας [ν -]- -ν -ἷν -]ν ιν 

Κάδμου τε λαὸς, μῆτε Πολυνείχους χάριν |- -]» -ᾖ- -]ν Ἡς ν]- -[ν Ὅ 

ψυχὰς ἀπεμπολῶᾶτε, μηθ᾽ ἡμῶν ὕπερ. |- κ |» -» "ιν Μι- "ιν κ 

᾿Εγὼ γὰρ ἀντὸς, τόνδε κίνδυνον μεθεὶς, |» "ιν -Ί- . -]- ον 

µόνος υνάψω ξυγγόνω τῷ ᾽μῶ µάχῃην. 1245 [- -|- -|--ἰ--Ἱ--ἰν- 

κἂν μὲν κτάνω τόνδ’, ὀΐκον ὀμεήσω μόνος, |--ίν-]- -[» -[- .. . 

ἠσσώμενος δε τῶδε παραδώσω µόνω. |- -]» -ᾖ» ιν π) »]- -τ» τ 

Ὑμεῖς δ᾽ ἀγῶν) ἀφέντες, ᾿Αργεῖοι, χθόνα |- -]ν -ᾖ» -ιν -]- -]» α. 

νείσεσθε, βίοτον μὴ λιπόντες ἐνθάδε᾽ |-ιν ντ - -ἰν-ν-ινν 

σπαρτῶν τε λαὸς ἅλις, ὅσος κεῖται φανών. 1950 |--[» ων υ]ν -]- -ἷν- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΜΙΦΗ ΔΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Τωσω τω παίδε μέλλετον αισχίστα τολµήµατα, µονόμαχευ χώρις πάντος στράτου, λεξάντες 
Αθγειοίσι τη Καδμειοίσι εις κοίνο, λόγον, δίον κήποτε ώφελον, Δε άπο όρθιου πύργου στάθεις, 
Ἐτεόκλεης ὑπήεξε, κελεύσας κηρύξαι σίγα στράτω. Δε ελέζε, ω στρατήλαται Ἕλλαδος 
10 Τε αρίστεις Δάναων, δίπερ ήλθετε ένθαδε, τε λάος Κάδµου, μήτε απεµπολάτε ψύχας χά- 
ϱιν Πολυνείκους, μήτε ὕπερ ὕμιων. Ταρ ἔγω αύτος, µέθεις τόνδε πινλύνον, µιόνος ζυνάψω µάχην 
τῳ έκω ξύγγονώ' και αν µεν κτάνω τόνδε, μόνος οικήσω οίκον, δε ὑσσώμενος παραδώσω τώδε 
µόνω. Δε ὕμεις, Αργείοι, αφέντες αγώνα, γεισέσθε χθόνα, µη λιπόντες βίοτον ένθαδε' δε σπάς- 
τῶν λάος ἅλις ὅσος κείται 3άνων. 

ΤΕΑΝΘΦΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ΤΙΕΥ-ίννο, {11Υ {νγο-δοπς, ατο-ἰπίεηί οἩ δα πιε[α] ἀεεάς-ο[-Ῥο]άπεςς, 
ίο-εηπσασε-ἰῃ-εἰπσ]ε-σοπηθαί, αρατί {Γοι {ῆε ννποἰο ατΠαγ, Ὠανίης α- 
ἀγεσεες {ο {Πε Αγοῖτες απά Τπεβαηε ἵηΠ «ΟΙΠΠΊΟΗ, ἃ 8ΡθοςΠ, εαοὮ αν 
ἨεΥ πεγετ οι]. Έον {γοπι {πε 1ο[ίγ (οννετ νπεγε-[ε-είουᾷ Ἐιέο- 
εἷες Πγεί Ῥεσαπ, Παγῖης-ρίνει-ογάεΓ5 {ο ργος]αίπῃ βἴ]εηοε {ο ἴ]ε αΓΠΙΥ: 
απά (Ἠα8 Το 6ΡοΚε, “0 «απογαῖδ οὗ έλα (αγεεῖαπ {απᾶ, απ φε Οεβαίπς 
ο 11ε Πάπᾶϊ, τυ]ιο Ίασο οοπιε ΠΜέ]εν, απά φοι, Ρεορίε οὗ (αλιιδ, ῥατίεγ 
ποέ γοιγ ᾖἶοες [ου 1]ε δαᾗιο ο Ροἱψπίοεδ, πΟΥ οι οιγ αὐσοµπέ. Ῥεσαιδε ἶ πιγ- 
δε[ᾷ, γοπιοοίπς Γγοπι γΟιι ἐν ἀαπσετ, υτῖ σἰπσίν Τοΐπ ὑαέῖε το τή Όγο- 
ἔλετ; απά { ἴπαεεα ἵ εἶαν Πῖπι, Ἰ δια 5οἰεῖψ ἱπ]ιαὐίέ ἐ]ε ραίασε, δι 
Ἰωογδίεᾶ, Ι δ]ια[ῖ τεδίσπ 1ὲ ἐο Λῖηι δοἰείψ. 

Τηεη γοι, 4γσῖοες, γεἰπφιιϊκ]ιζπς έἰιο οοπἑοδέ, υυ111 ΤοίιΥη {ο ΟΥ Λοπις8, 
πο ᾖεαοῖπς φοιγ [ῖοε Ίιεγε---αἶνο ο έἶε Τ]ιεύαπ» έ]ιεγε ἰς Ρεορίε εποισ]ι 
ἔ]ιαέ [ες ἀεαα. 

19258. Α]άϊ5, Οτοἵας, ὝΤιδσγανο αιιᾷ 
οἱηθί8, {ΟΥ ᾿Ετεοκλέης δ᾽ ὑπῆρξ', ϱῖνε Ἔτε- 
οκλῆς πρὀυπΏρξ’, αραϊηςί Ρο] {α πιείτο 
πηᾷ 11δαρθ ος {λα Ἰαησιασε: {ογ νε 
νεΙΦΘ Γ6φῖγθ8 Ἐτεοκλέης, Διά πρὸ-ὑππρξ” 
αἁπηῖί5 ποῖ οῇ ονα»ῖδ (α5 ΑΙάάδ αρροατς 
το Ἠανο Ιπιαρίπεά) Ὀπέ οοηδίτ(α[θος 2η 
απορωεί, [ηδίοαἆ οΓ ἀπ᾽, ΠΙΑΗΥ νν 1 ανα 
ἐπ᾽, απά 1 ήπὶς ρτο[ογαῦ]γ--- Ώοίβδοι 
τπουσΏ: πο, 1 Ἴανο (Γαηδ]α(θά σταθεὶς 

1941. Ποτο, απᾶ ασα!η ἵη νοι»ο 1260, 
Ῥνηπο], οπη 5οπης ΝΤΡ., σανε ἀριστῆς. 

19148. Αἰάάἃς, νν]ι 5ενοτα! ΝΤΡΝ., Ίναβ 
᾿Αργείαν. 80πΠθ αάορί Αργείων, οἵ16ι» ἸΑς- 
γεῖον. Βναποκ αι Ὀοα[ΐσου, Αργείοι. 

1949. γίσεσθε---γίσσεσθε---νεισσεσθε. 
1950. σπαρτῶν λαὺς ἅλις, μεορίε εποιρ]ι 

ο έ]ιο δοιοη.. Μαἰσκευαεε δσμθοίθ Τα 
ρεηΙπειθᾶς οἱ {5 νθευςθ, Τϊ ἵν νητῖ- 
οικὶν σίνεν Ὀν ὀἰβετεπί οἀϊίου». Ἁ]άιι8 

(ρόδίέιι9) ο]ιου-]ιο-δίοος ---- Όαί ΡοΓ]αρ»ς | απ 8ος ΛΤΑ5, Ἠαγο δὲ {ηδτοαὰ ΟΕ τε: 
ἑ δίαπάἰπρ-/οτί πιὶρ]ϊ ὃε Ὀετίες. ΠΞΗΥ, ὃς Ε0Υ ὅσος, Ἀπ υεκρὸς {0 Φανών, 



δά 1951. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Τοσαῦτ᾽ ἔλεξε' σὺς δὲ Πολυνείκης γόνος |» -]ν -ιν -]» ν ν]- -[ν 4 
ἐκ τώξεων ὥρουσε, κἀπήνει λόγους. ο η ο μάς ο τὴς. 
Γιάντες ὃ ἐπεβῥόθησαν ᾽Αργεῖοι, τάδε, |- ιν -ν- |» -|- -[ν μά 

Κάδμον τε λαὸς, ὡς δίκαι᾽ ἠγούμενον. |- -]ν -[» -τν -]- -Ί» κ 

᾿Επὶ τοῖσδε ὃ) ἐσπείσαντο, κἀν µεταιχµίοις 1955 |νν -|» -ἰ- τν ο ο μάς 
ὄρχους ἕυνηψαν ἐμμένειν στρατηλάται. |- -τ» -Ίν -|ν .. ε |» Ἡς 

”Ἠδη δ) ἔκρυπτον σῶμα παγχάλκοις ὅπλοις [είν -- ιν -ι--ἰν- 
δισσοὶ γέροντος Οιδίπου νεανίαι. |- .ν η. "ιν "ιν .. γ 
Φίλοι δ᾽ ἐκόσμουν, τῆσδε μὲν πρόµον χθονὸς Αν... 
σπαρτῶν ἀριστεῖς, τὸν δὲ Δαναῖϊ δῶν ἄκροι- 1260 |- -[ "{- |» κ. υν ο . 
Ἔσταν δὲ λαμπρὼ, χεῶμά τ΄ ὀυκ ἠλλαξάτην, |- -ιν -]- -]» -]- -ᾖ» π 
μαργῶντ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν [έναι δόρυ. |- -]» -|- -]» -ᾖ» -τν ν 
Παρεξιόντες ὃ) ἄλλος ὤλλοθεν Φίλων, |» -ἰν Ξ|- τν "ιν αν η 
λόψοισι αρσύνοντες, ἐξηύδων τάδε᾽ |» -]ν τᾗν -]ν-]- -ἰ» .. 

Γολύνεικες, ἓν σοὶ Ζηνὸς ὄρθωσαι βρέτας, 1965 |» .. "ιν ον "| ς. -]- "ιν ν 
πράπαιον, ἼΑργει τ΄ ἐυκλεᾶ δοῦναι λόγον. | |” -]ν -]- -ἰ- -]- . » 
Ἐτεοκλέα ὃ ἀδ, νῦν πόλεως ὑπερμαχεῖς, νο -|- εἰ’ σίνς 
νῦν καλλίνικος γενόμενος, σκήπτρων κρατεῖς. [- -|- -]- ” νᾗυ -]- -ἰν - 
τρ 

ΤΗΕ, ΟΝΒΡΕΕΗ, ΑΝΟΌ ΕΝΟΙΠΙΣΗ ΑΟΟΕΒΝΤΟΑΤΙΟΝ 

Τοσαύτα ελέξε᾽ δε σος γόνος Πολυνείκης ωρούσε εκ τάξεων, και επΊγει λόγους, Δε πάντες ΑΡ: 
γείοι, Τε λάος Κάδµου, επεεῥοθήσαν, ὡς ἡγούμενοι τάδα δικαία. Έπι τοίσδε δε στρατήλαται 
εσπεισάντο, και εν μεταίχμµιοις ἕυγήψαν ὄεκους έκμµεγειν. Δε ἤδη δίσσοι γεάνιαι γερόντος Οἱδι- 
που εκρύπτον σώμα παγχάλκοις ὅπλοις, Δε Φίλοι εκόσµουν, αρίστεις σπάρτων μεν πρόμον. 
τῆσδε χθόνος, δε άχροι Δονάΐῖδων τον. Δε έσταν λάμπέω, τε ουχ ηλλάξατην χθώµα. µαργώντε: 
ἵεναι έπι αλληλοίσι δόρυ. Δε Φίλων ὀλλος ἆλλοθεν παρεξιόντες, Ψαρσυγόντες λογοίσι, εξηύδων 
τάδε’ Πολυνείκες, εν σοι ορθώσαι βρέτας Ἴάνος, τοπαίον, τε δούναι εύκλεα λόγον ΄Αργειο Δε Ε- 
τεόκλεα αυ» νυν ὑπέρμαχεις πόλεως, γυν γενόμενος καλλινίκος, κέώτεις σκήπτρων. 

| ΤΠΑΝΡΒΙΙΑΤΙΟΝ. 

Τμ πασῇ Ἶε καἰά: αιιά {Ἡγ 5οη Ῥο]γηίος γβ]εὰ {οι {πο γαηΚΒ, 
4πΏά αρρτονεά Ἠῖν νοτάς. Πεγεαροη αἲ] (ἶνε Αγοῖνες, αι] {16 ρεορ]ε 
ο[ ϱαάπιας, επουίεά αρρ[αεςε, πθ οοπδἰἀετίηρ {πο ργοροκα! Πε. ΑΠετ 
{Π]5, {πεη, (πε οεπεγα]ς πιαάς α {γασε, απ 1 ἴἶο 8µασε-Όείθει-ίΏε- 
(ννο-ατα]εδ ἴοοκ αη οαίῃ {ο οὐίάε Ὦγ Π. Απά πον {πε νο γοης- 
Ἠετοςς, 6οηΏ5 ο{ {Πε ασεἆ (Γάἱρις, εησαςεά ἐῑεῖν Ὀοά]ές ἵη οοπιρ]είεἰγ-- 
Ώγασεη Ἀτππους, Ὑςς ἰπεῖν (πειάς εφ ιἱρρεά {λεπι---ἴηε οίε[-Ππεῃ οί 
πε ΤΠευαις Πιάρεά ἴἩο οὈαπιρίοι οἱ Ελίς ]αμά, απά (πε ρτίησες ος 
ἴπε Αγοῖνες, ἴΊιε οίἩεν. 8ο {εν οίοοἆ γερρ]επάθι!, ποτ επαησεά {Πεγ 
«01ΟΥ, ταρίησ {ο Ιαπος-{ογί] αἱ οασ]ι οἴπευ τΠείγ δρεαις. ΑΝ Μἱ]εί οἱ επεὶγ 
{Γιεηάς δο(ης οη Ὀοί[ δἰά6ς, αφ ίΠεγ πιατομεά-Όγ, εποοιγασίης (πει 
ΙΙ ννογάς δ6ροΚο τἶνας: ““ Ροϊψπίοες, ἐὲ ἐ5 ΟΥ {]ιεο {ω εγοοί {]ιε σἰαέμε οί 
«Ἰωρέίση, ἔλε-επιδίεπι-ο)-οἱείογἨ, απιά οοη/{εγ α σἰογίοιδ {ἰέ[ε ροή «γρον.” 
Ἐαί υπίο Είόοσ]ες ο -ίΊιε-οίπεγ-ιαπά: “ Νοω γου αγε βσ/Μπα-/ου ἐ]ιε 
Αζπσάοπι, ποω ργουῖπς ποθῖη-οἰσίογῖοιίδ, φοις δεζιγε ἐ]ιε δεέρει ον 

1951. Α]άπς Ίνας ἔλεξ”, ὁ σὸς δὲ, Όυε ἴπ{ 1956. ὥοπιο γεας νι ΑΙάῑ5, στρατη- 
1ηοδί Μ95. {6 αγί]ο]ε 6 αΏδεηί,. λάτας, Ο{116Γ5 νϊτμ (ἀγο1Ία8, στρωτηλάταις. 
12059, ὥρουσε ΒΘΕΠΗΒ {0 ὢ6 {µε τεαᾶίησ 1965. ΔΙάῑι» απά τοῖς οί), ὄλλοι. 
10 ΕΥ6ΙΥ Μ9., γοί Αἰάῑι5 ρηηίθὰ ὄρουσε 19604. Βνιποκ σανο {οπι8οπε ΜΜ. 
νηθιονῖ (ης απσπηθῃί. λόγοις ἐθάρσυνόν τε κἀξπύδων τάδε. Εοῖ ἐξ- 
'"14556. Οτοίῖης απ Α]άῑς Ίνανε ἐπὶ τοῖ- | πύδων δρνετα] «ορίθ8 Ἠανθ προσηύδων. 

σι δ”,--δενεγα! Μ95, ἐπὶ τοῖσδ. Ψαϊσκε-| 1968. Αἰάπ5 1η νειεε 600 6ανο σκήπ- 
η8ε} σοτγες(1γ ειτε ἐπὶ τοῖσδε δ. ο πρων, πα ἸχθΓς σκὔπτρο. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1269. Φῦ 

Τάδ᾽ ἠγόρευον, παρακαλοῦντες ἕις μάχη». |ν-ἰν -|-ν Ίν-ν-Ι-- 

Μάντεις δὲ μΏλ’ ἔσφαδον, ἐμπύρους τ ἀκμὰς 1210 |--ν -||- -ἰν-Ιν-ίν - 

ῥήξεις τ΄ ἐνώμων, ὑγρότητ᾽ ἐναντίαν, |----ι|--Ι--Ιν-ἰν - 

ἄκράν τε λαμπάδ’, Ὦ δνοῖν ὅρους ἔχει, |» -ν -ἵ- -ἰν -ιΙν -Ι- - 

νίκης τε σῆμα, καὶ τὸ τῶν ἠσσωμένων. |--ἰν -Ιν -ἰν-|- --- 

ἸΑλλ) ἔί τιν ἀλκὴν, Ὦ σοφοὺς ἔχεις λόγους, |- -]ν -]- -ν -ᾖ» -[» - 

Ὦ φίλτρ᾽ ἐπωδῶν, στεῖχ’, ἐρήτυσον τέκνα 1215 |- -|- -|- -ἰ- -ἶ- .]ν ν 

δεινῆς ἁμίλλης, ὡς ὁ κίνδυνος μέγας, |- -ν -|- -ἰν -]- -]ν ν 

κἄπαθλα δεινὰ, δώκρυά σοι γενήσεται |] νι» -ν -Ίνν 

δισσοῖν στερείση τηὸ ἓν ημέρα τέκνου». |- -ιν-]-- |- -Ιν -]-- 

1Ο. Ὦ τέκνον ἔξελθ᾽ ᾿Αντιγόνη δόµων πάρος᾽ |- -]ν -]- -ᾖν ω -ᾗ» -ἰ» ω 

ὂυκ ἓν χορείαις, ὀνδὲ παρθενεύµασι, 1950 |- -]ν -[- -ᾖ» -ᾖ» -]ν ν 

νῦν σοι προχωρεῖ δαιμόνων κατάστασις' |--|ν -|--Ιν-ν-ικν 

ὤλλ' ἄνδρ) ἀρίστω καὶ κασιγνήτω σέθεν, |--ν -|--ἰν-ί--ινν 

ἕις 9ώνατον ἐκνεύοντε, κωλῦσαί σε δεῖ, |- ν »]ν -]- -|μ -ᾖ- -ᾗ. - 

ξὺν μητρὶ τῇ ση, μὴ πρὸς ἀλλήλοιν 9ανεῖν. |--ίν-Ι--ἰν---ἰ-- 

ΑΝ. Τίν, ὦ τεκοῦσα μῆτερ, ἔκπληξιν νέαν 1930 |» -]» -ᾖ» -ᾖν -]- -|» - 

Φίλοις ἀὐτεῖς τῶνδε δωμάτων πάρος} |» -ιν -]- -]» -[[ν .ἰν ώ 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΩΙΙΔΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 
Τάδε ηγορεύον, παρακαλούντες εις µάχην. Δε µμάντεις εσφάζον μήλα, τε ενώµιων ἔμυπυρους κ» 
µας τε ῥήξεις, ενάντια ὑγροτήτα, τε άκραν λάμιπαδαν ἡ ἔχει ὅρους δύοιν, τε σήµκα γίκηςι Ναί τν 
των ἠσσώριενων. Αλλα εἰ ἔχεις τίνα ἀλκην, η σόφους λόγους, η Φίλτρα επώδων, στείχε, ερη- 
τύσον τέκνα δείνης ἁμίλλης, ὡς μέγας ὁ κωδύγος, και δείνα γενήσεται επάθλα, δάκρυα σθι ἐν 
τήδε μερα στερείση δίσσοιν τέκνου. ΙΟΚ. Ω τέχνον Αντίγονη, εζέλθε πάρος δόµων' κατάστασις 
δαίµονων σοι ου προχώρει νυν εν χορείαις, οὖδε παρθενεύµασι" άλλα δει σε, ἕυν τη ση µάτει, 
κωλύσαι αρίστω άνδρε, εκγευόντε εις Φάνατον, και κασιγνήτω σέθεν, μι 3άνειν προς αλλήλοιν. 
ΑΝΤ. Τίνα γέαν εκπλήζω, ὦ µήτερ τεκούσα, Πάρος τώνδε δώµιατων αὔτεις Φίλοις; 

ΤΕΑΝΦΙΑΤΙΟΝ. 
ΤΗ]ς (Π1εγ «αἰἀ, εχ]οτγίῖηρ παπα {ο Ῥαΐί]ε. Απά ἴἶε 8εετς βαογίβεεἆ 

ἴἶιε εἶλεερ, απά φογα(]πίζαοά (πε Ὀυγηίησς Παπιες απ {πε Ὀαγείίησ»-ο[- 
ἴπε-σα]]---ίπε απεποβίης πιοϊδίατε, απά {πε εἰεναίεά Ῥιαζε, νΠῖο εκ- 
ΠΙΡΙί5 έλα Γεαίιγε» οἱ (πνο-ϊπηροτί5, (πε εοηβσιταίἶοη οἱ νἱοίοτγ, απηά 
ίπε-»γηβοἱ ος έἶπε ναπαιΙδηες---- 

Ῥηί ΙΓ λος Ἰαδί 4ΠΥ Ροψ/ΕΥ, ΟΥ Ῥεγειιαδίνε αγραπηεηί5, ο {Πε 5οο(]ι- 
ἵηρ-ομαγΠ οϐ Ιποαηίαίίοη, σο, γοδίγαῖη {Ύ ομιιάγεη ἔτοπα (πε ἀῑπε[α] 
οοπίεεί, ἴποῬ ναςί (με ἀἆαπσοτ, απά ἀτεαά [ια] νυν] Όε (νε εεαε]---ἴεαγς 
{ου ίμεε, ἰπὶς ἆαγ ἀεργίνεά οί Ρο] {1γ 5οης! [Εὲέ Ἠεδεεπσεν.] 

Σ00Α5ΤΑ. [Εγαπεϊοϊψ.] Ο ολ]]ά, Απάσροπε, «οπε-{οτίΏ Πεγε-ἰπ-{γουί 
ος ίμε ρα]αςα:. {Πε είαίε οἱ ΙΠΥ [ογίαπε Ργοπηρία ποί ΠΟΥ’ {ο ί]ε ἆφηςε, 
ΠΟΥ {ο νἱγσίη-αιηηδειηεηίςδ: Ὀυί ΙΠγ ἀαίγ Τὲ 15, Ἱηπ-οοπ]αποίίοη-ντέ]ι 
Ἡγ πιοίμεν, {ο ργενεηί {νο ιηοςί-εχοε]]εηί Ίπεῃ, Ἰπίεπί προῃπ ἀεαίῇ, 
4η ῬοίἩ-ο[-ιπειη-(πγ-ργοι(ευς, (γοια (α]πσ Ὀγ εας]ι-οίμογ75- παπάς ! 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ. [ Επιεγίπς Γοπι οωέ έ]ιο Ῥαΐαςσε.] ΥΝ ναί Πενν Ἰογγου, Ο ΠΊο- 
(πει (αί-σανθςί-ωε-ΟΙΡί, ατί που ἵπ-[εοπί-οξ έμενε ηπαηείοη» νοςί- 
Γεγαίίως {ο τγ Εἱθηάςὸ 

19270. Εάῑίους απἀ ΜΤ88, ατα ποί ᾱ-  σποµ8. ἸΠιβσγανο (ταησ]αίος νε Ἰάςέ 
σιοθἀ οἩη δὲ αιιά τ ἵπ (5 Ἰἶης, ΠπαΙΥ ἔπννοννογάν, που ἐέά(επε οτι εραἰεδεέπίενι : 
Εἰνίηρ τε {ου δὲ, αιιά δ {ου τ’, : Ῥοο]ς, ἑᾳπί-οοπγά δια Πιπεόγεπα. 

19τ1. Ἴμο Βεἱο]ίαφὶ τοπ ἐναντίων,. 1979. γίκηςσηκα, έλεδίση ϱ υἱείογὴ, ν]7. 
ΝΗΙ] νν]ο] εενονγα! ΜΘ5, ποσοτά. "με  ασἶσαι νὶνιά Ηαππθ: τὸ τῶν ὑσσωμένων, ἐλιαί 
πιοανίηα ἂς ννθ]] ο ῥήξεις, 48 ος ὑγρότητ᾽ : οἱ έιε υαπφιιἰσιεά, α ἀπ]] ΑπιοΚγ Ὀ]ασο. 
ἐγαγτίαγ (ΟΥ ἐναντίων) 15 ἴατ {οπη υπααΡί- 1984. ΑΙάῑΙδ, ἀλλήλοις. ΙΒ, ἀλλήλου, 



86 1957. ΕΥΡΙΠΔΟΥ 

1Ο. Ὢ 9ύγατερ, ἔέδει σῶν κασιγνήτων βίος. 1987 |- νν]ν -|--Ι--- -ἰν» 

ΑΝ. Πῶς εἶπας; 1Ο. ᾽Αιχμὴν ἒις μίαν καθέστατον. |- -ν -]- -]» -ιν -ἰ» ν 

ΑΝ. Οἱ ἐγὼ, τί λέξεις, μῦτερ; 1Ο0.Ὀυ φίλ᾽, ἀλλ ἔπου.|ν ν -ἰ- -|- -ν-Ιν-|-- 

ΑΝ. Πο, παρθενῶνας ἐκλιποῦσ 1Ο. ᾿Ανὰ στρατό». |- -]ν -ᾖ» - |ν -ᾗ» -]ν ων 

ΑΝ. ᾿Αιδούμεθ ὄχλον. 1Ο. Ὃυκ ἓν ἀισχύνη τὰ σά. |- -ν -ᾖ» -]ν -]- -]ν ω 

ΑΝ. Δράώσω δὲ δη τί; 1Ο. Συγγόνων λύσεις ἔριν. |--|ν-ν -|--ἵν-Ιν» 

ΑΝ. τί δρῶσα, μΏτερ; 1Ο. Προσπιτνοῦσ᾽ ἐμοῦ μέτα.]ν -]» -]- -ν -ᾖν -ᾖ» ω 

ΑΝ. Ἠφοῦ σὺ πρὸς μεταίχμι" ὂυ µελλητέον. |- -|» -]ν -] ν-|- -ν -. 

1Ο. Ἔπειγ, ἔπειγε, νύγατερ, ὡς ἣν μὲν φθάσω 1295]|- -]» -ᾖν ” ν]ν -]ι- -ἰ» . 

παῖδας πρὸ λόγχης, ὑύὐμὸς ἐν φάει βίος" |- -]» -]ι- -ᾖ» -ιν -]» ν 

Φανοῦσι ὃ ἀντοῖς ξυνθανοῦσα κείσοµαι. [--Ιν-]|--Ιν-]ν-Ινν 

ΧΟ. ᾿Αὶ ἀὶ ἀὶ ἀλ, [Στροφή.] |- -|-- ή 

τρομερὼν φρίκα, τρομερὰν Φρέν ἔχω' [ον -|--ἴνν-]ων- β΄ 

διὼ σάρκα ὃ ἐμὰ 1900 |.ν-|ἒν- γ΄ 

Έλεος, ἔλεος ἔμολε |- ω ν]ν ν υ]ν νω Ἀν 

µατέρος δειλαίας, : |- υ--ν- . 

δίδυμα τέκεα, πότερος ἄρα νυν] νυν] ννινν ὅ 

πότερον ἀιμάξει, ἱνων -ἰἷ-- 4 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΒ, ΑΝΡ ΕΝΕΙΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΩΝ., 

ΙΟΚ. Ω Ῥύγατερ, βίος σων κασιγγήτων έρρει. ΑΝΤ. Πως είπας» ΙΟΚ. Καθέστατον εις μίαν 
:αἴχκηγ. ΑΝΤ. Οἱ έγω, µήτερ, τι λέξεις; ΙΟΚ. Ου Φίλα, άλλα ἔπου,. ΑΝΤ. Ποι, εκλιπούσα 
παρθενώνας» ΙΟΚ.΄Άγα στεάτον. ΑΝΤ. Αιδούμεθα όχλον. ΙΟΚ. Τα σα ουκ εν αισχύνη. ΑΝΤ. 
Δε δη τι δρώσω; ΙΟΚ. Λύσεις έριν σύγγονω. ΑΝΤ. Δρώσα τι, κήπερ; ΙΟΚ. Προσπιτνούσα 
µέτα έκου. ΑΝΤ. Ηγου συ προς µεταίχμια᾽ ου µελλήτεον. ΙΟΚ. Ἐπείγε, ύγατερ, επείγε, 
ὧς, 1 μεν Φθάσω παίδας προ λόγχης, ὁ ἔμιος βίος εν φάει" δε αύτοις 9αούσι κείσομµαι ζυνθα- 
νούσα. Χθε Δί αι αἱ αι, ἔχω φεένω τρόµεραν, τβόμεραν Φρίκα" δε δία έµαν σάρκα ἔμολε έ- 
λεος, έλεος δείλαιας µάτερος δίδυµια τέκεα, πότερος άρα ἀιμάξει πόπερον, 

ΤΕΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 
00Α6ΤΑ. ΟΠ! ἁαισβίεγ, (Πε 1]{ε οἱ (γ Ὀνοίπεγε ἴ6σοπθ6. ΑΝΤΙΟΟΝΕ. 

Ἠοιυ »αἰάθει (ποιξδ «ῇ9οσβδτΑ, ΤΠεΥ Ώανε-ίε]κεη-ίπε-βε]ά ἵη δἰηρ]ε 
οοπησαί. ΑντισονΕε. ΎΝοες ππἙ, Ὠποίμεν, Παί νη{ (οι Ἱπιρατίδ ᾖο- 
6Α8ΤΑ. ΝοίΠμίπσ ρ]εακαηί, Όί {οἱ]ον'. [15 σοΐπρ αωαν ἵπ Παδε.] Αν- 
ΤΙΟΟΝΕ. Γο-ινΠαί-ρίαςσε, ἀεδετίίησ ΤΩΥ ν]γοίπ-αραγίιπεηϊς «1Ο00Α5ΤΑ. 
Το ἴπε αΓΠΙΥ. ΑντιαοκΕ. Νε {εε]-αθαξεπεά Ὀείοτε {Πε οτοπά! ἃο- 
6Α5ΤΑ. ΤΗΥ οοπάἰεῖοιι εχε]ίε» ποί {ο Ῥαξμία]πεβ. ΑΝΤΙΟΟΝΕ. ΤΗειΙ 
(γυ]γ ναί πηαςί 1 ἆοὸ ὁἆοσβετα. Τμοι πιἠδί αρρεᾶςε (πε γγαίῃ οί 
{γ΄ Ὀντοίπεις! ΑντιοονΕ. ΒΥ ἀοῖπο υνΏαί, πιοίπεγ} 106Α5ΤΑ. Ὦγ-{α]]- 
Ίησ-άονη-Ρείογε-ίπεπι Ψίῃ πε! ΑντισοκΕ. Τ,εαἆ (ποια οηψατά {ο ἴπε 
ϱρᾶςσε-Ὀείνεει-{ἴπε-ίν/ο-αγηῖες: {πετε ἶ5 πο {ἶππε {ος ἀε]αγ. 206Α5ΤΑ. 
Ἡαείε, ΠιΥ ἀαισῃΏίεν, Παρίε, 5ἶπος, 1{ Ιπάεεᾶ 1 τεαςὮ ΠΙΥ 505 Ῥείογε {πε 
οοηβίοί, ΠΙΥ οχἰείεησε ν]] Ῥε ἵπ {πα Ἰσηί: Όμί νι (πει ἀεαά εΠα]] 
1 πηγρε]{ αἱςο Τε ἀεαά. [Εχειπέ «οσάδία απ «πιίσοπε /ογ έἶε αΊπΥ.] 
ΟπΠοκῦς. Λ]αδ! αἰας]! αἰας! αἶας! 1 {εεὶ ΠΩγ Όοδοπι Πα(εγίπρ----ηαί- 
ἰετίησ γίῃ ἀτεαά :---γεα ονέΓ ΠΥ Πεδῃ Ἠα5 οοππε γπιραίΏγ---θγηηρᾶ- 
ΡαίΏγ {ον (πε ΙΠΠαΡΡΥ ΠοίΠες, οἨη αοσουηί οἱ Πεγ (νο εάγεη---- 
ν Πιοπενει-ο[-(πειι (πεη θ{ια]] [οτι τε] ἀῑςίαΙη-η](α-Ό]οοά {πε οἵ μες, 

1996. Αἴιοτ Ες νοιςε {οἱ]ουγεά, νενγ | παπά (ἶιε τοαᾶῖης ῬοΓβδοῦ μας πἀορίος. 
η8ρί]γ τεροαίεἆ {Γοπι ν. 990, ὃν δ' ὕστε- 1999, Μοεί Μ 55. Ιανο φρίκα. Λ]άις 
ρήσης, ὀιχόμεσθα, πατθαν”. εἀϊτεά φρίκαν. Ὑ αἰοκεηαθι ΙΠοίΘΒ φρύκη 

1998. Ά]άιιε ψανο ἀἂὶ ἔοις ἴπιερ---“81- | τρέµουσαν, Τιόᾳ84ε5, 1058. 
έθγις, {Ἠγίοθ---απά 5οπιε ΓΕΝΝ οί]ιεις οπΙγ | 1902. ΑΙάῑιδ ἵπ (9 1πο [1ᾶβ µιατεὸς, 
ἵνν]σςα: Υ6Υ. 1915 566Π15, ΙΟΥΥΕΝΕΓΣ, ἴο ἀε- | απά ΤΠ {Πε Ποχΐ τέκνα. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1905. 5τ 

(ή ώ µοι πόνων, 1905 |ν--ίν- 9/ 

ὼ Ζεῦ, ἰὼ Τὸ,) Ιν αν” ν΄ 

ὁμογενῆ δέραν, [γνν -ιν - ον 

ὁμογενή ψυχὰν, νυν -|-- λ/ 

δι ἀσπίδων, δι ἀνμάτων; |ν -ἰν «ιν -ἰν- μ’ 

Τάλαιν ἐγὼ, τάλαινα, 1910 |» - |» -ᾖ» -τν ν΄ 

πότερον ἄρα γέκυν |» ν ν]ν ῳ ον 

ο τ]--]νοἷ-- 
1912 ἱνν -ἰν εκ 

|---|-νν 

. 7 3 ]ς 

ὀλόμενον ναχησω 2 

Φεῦ δᾷ, φεῦ δᾷ, 

δίδυμοι »ήρες, φόνιαι ψυχαὶ, 

[ Αντιστροφή. 

Δ 
δορὶ παλλόμεναν, 

. / δαν 
πέσεα πέσεα 9αι 
3 2 6 / 
αυτίχ ἀιμάξετον. 

νά 4 Δ Ἀ 
Τάλανες, οτι ποτε µονομάχον 

ἐπὶ Φρέν᾽ ἠλυθέτην». 

Βοῷ βαροάρῳ 1920 |- --|Ι- - 

στενακτὰν ἰακχὰν ἱυ--ἰν-- 

µελομέναν νεκροῖς ντ -- - 

δάκρυσι ρηνήσω. |» νω -]- α 

|ν-ἰν-ἷν-ἰνν 
1595 |» -|- -ᾖ- -ἰ- 

! 

Σχεδὸν τύχα, πέλως φόνος" 

κρινεῖ φώος τὸ µέλλον. 

"Αποτμος, ἄποτμος ὃ 
/ «/ 3 /{ φόνος, Ένεκεν Ερωνύω». [νυν [νυν] -- ο: 

--... 

3 ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΌ ΕΝΟΙΙΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

(ω μοι πόνων, ίω 7ευ, ίω Γαν) ὁμόγενη δέραν, δριόγενη φύχαν, δία άσπιδων, δία ἄΐματων; Τα» 
λαίνα έγω, ταλαίναν άρα πότερον νέκυν ολόμενον ιαχήσω ; ), Φευ δα, Φευ δα, δίδυμοι ηρες» Φφό- 
γιαι γύχαυ παλλόμεναι δόρι, αύτικα ἀιμάζετον πέσεα, πέσεα δάια. Τάλανεςν ὅτι πότε Ἰλύθε- 
τηνέπι Φρένα µονόμαχον. Βάξθαρῳω βόα δάκευσι ρηγήσω στενάκταν ιάκχαν µελόμεναν νέκροις. 

Τύχα σχέδον, φόνος πέλας' το φάος Χξύει μέλλον. ΄Αποτμος, ἄποτμος ὁ φόνος, ἔνεκεν Ερύνυων.- 

| ΤΠΑΝΕΙΑΤΙΟΝ. 

(νοςς πια {ο ΠΙΥ εαβεγίησς, Ο 9 ρίΐ6ν, Ο Ἐατί],) ο Ἠγου]ογς πεεῖς, 
επο Ὀγοί]ει)ς Π{ςα, ἵπ αγιης, 1η βἰααρΏίεγὸ ΙΜςοεγαῦ]ε Ἰ, Ο πιϊκεγαβ]ε, 
ΏΟΝ/ ονετ ψμίσ]ι «ου5ε ἀε[ίαποί 5Πα11 1 ταίςε-ίλε-σογγ-ο[-Ιαππεπίαίἶοη ὃ 

ΟΙ! Ἐατίι, ΟΙ! Ἠατί, ες νο Ὀεᾶρί5-οί-Ρτεγ, Ρ]ουος -(ΠπΙτείγ 5ου], 
Ῥγα ἀἰδ[]πο γΥΙ(Π {1ο 5Ρ6αΓ, 8οοη ν/[]]-οπε-οί- (16-ίννο-άτεπο]-π-Ρ]οοὰ 
εις {α]ἱεῃ, Ἱής [αἱἱοη ΔἀνεΓδατΥ | 

Ἡμτείσᾖες, ἰ]αί ενα {1εγ «αππε {ο ίε (ΠοιισΏί ο{-ἰησ]ε-οοπιδαί! ἴα 
α [ογείση δἰγαῖη νηΗ (εαν μα] 1 ροιιΓ-{ογίῃ ἶνο πιουν [αἱ ε]εσγ 5οο(]ι- 
ης {ο ἴμο ἀσαά, Ἐαιο ἱθ-αί-απά---ἀθαιίι ἵς πεαν--- Ες ἆαγ νυν] ἀεοῖάε 
ελς ονεηί! Πηεν]ίαῦ]α, ἱπεγ]ίαρ]α ία ΙπΙΓάθΥ, ΏεσαιΙξθ οἱ {η Ἐωτίος ! 

«1907. Δἰάπ5 πετο, απ αἱξο {η ἴλε πεχί 
νοιςς, ρι]η{ϱἆ ὀμογενᾶ, Ὀί ὮΟΙΒΟΗ 838, 
ἐλΐ5 Ἰ)ογἱοἴδηα νναδ ποῖ ἴπ 186, α1]685 {ο]- 

ἐπηλθέτην---αηά Ο5116Γ8, ἠλυθέτην,. ΑΦ 
Ἰι8 ἐπηλυθέτην. 

1991. ὙΤηβρτανο {05 ἰαχὰνν ἴἶιε ιδια! 
Ιονεὰ ὃν α ννονὰ επάίησς 1η α νουε], αν 
ἔυκλεᾶ δοῦναι, Ἰηο 19606. Ὁμογενη δέραν, 
ΓΓαἰευπαῖ πεο]ς--- έ]ιο πέο]ς οἱ οπεδ οἱΟ Ὀγο- 
έν; οἳ, οῇ οπε”δ οι Φίδίεη. 

1916. Τ]ιο οοπΙπΊος γοαάίησ 5 δάΐα, 
νΏ]ο]ι ]χς πιοίγο αἰπιοδί δη γες,τπουρ]ι 
πδασο ἶς ἴπ {ανοι οΕ Το οκίοη. 

1519. Βοπιο ΛΠ95. ιανγο ἠλθέτην, οἴἼιθγς 

τοπάίης, τουοπηηθηἆθ ἰακχὰν. Τα 9ς- 
νεγα] Μ88. Ἰαχὰν 5 Ὀείογθ στειακτάν. 
νή ΑΙά118, µελλομέναν. ΜΒ. νεκρῶν. 
1904. ΜΒ», απ ΑἰάΙ5, φύνου. Τη ἴ]ο 

ηοχί ν6ιδο ΑΙάΗ5 ιν κρφει ἴμς ργεςεπῖ 
{ου νο {αἱμνο. 

1907. Μαυν ΜΝ5, σἶνο ἔνεκ᾽, Ὀιί ἔγε- 
κεγ ἵ5 Ρείἴες, Ερονύωγ Βεῖπρ α ἰγῖδγ]]αρ]ς, 
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᾽Αλλὰ, γὰρ Κρέοντα λεύσσω τόνδε δεῦρο συννεφῇ 

λ μ / λ .” / 
προς δόμους στειχοντο, παύσω πους παρεστωτας Φοοῦς. 

1998. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

[έέ,εο]μέ,-- 

[ες έο]έα,ἰ- 
ο --- 

ΚΡ. Οέμοι, τί δράσω; Πότερ᾽ ἐμαντὸν, Ὦ πόλιν Ι990|- -]» -]- ν νι» -]» ιν ω 

στένω δακρύσας. Ἂν πέριξ ἔχει νέφος Ίν -ἰν -ἰ- -Ίν -[ν-|νν 

Τοσοῦτον, ὡστε δι ᾿Αχέροντος ἱέναι : |ν -]ν την ν ν]ν -ᾖν -]» - 

Ἔμος τε γὰρ παῖς γῆς ὄλωλ ὑπερθανὼν, [-ἰ- ---|ν-ἰν-ι- - 

τὀύνομα λαθὼν γενναῖον, ἀνιαρὸν δ- ἐμιοί. |-ννιν-- -[ενν]- -]»- 

Ὃν ἄρτι κρημνῶν ἔκ δρακοντείων ἑλὼν 1955 |ν -ιν -]- -|» -]- -]» -- 

ὤυτοσφαγΏ δύστηνος ἐκόμισ ἓν χεροῖῦ' |--]ν---Ινννν-Ιν- 

βοᾷ δὲ δῶμα πᾶν ἐγὼ δ) ἵκω µέτα [ν-|- -Ίν-Ι- -|--Ινν 

γέρων ἀδελφὴν γραῖων ᾿Ιοκάστην, ὅπως [ν-Ιν-- «νυν ν]- -ἰν- 

λούση προθήταί τ΄ ὀυκέτ’. ὄντα παῖὸ ἐμον. [--(ν-|- -ἰ- -ἰκ-ἰνν 

Τοῖς γὰρ 9ανοῦσι χρὴ τὸν ὂν τεθνηχοτα 1940 |- -ἰν -ν -Ίν-|--Ι»» 

τιμὰς διδόντα, χθόνιον ἐῦ σέθειν 9εὼν. |--ιν-Ι- νν]--Ιν-Ινν 

Χο. Βέθηκ᾽ ἄδελφὴ σ» δόµων ἔξω, Κρέον, [ν -]ν -]- ιν -]ι- -]ν υ 

κόρη τε μητρὸς Αντιγόνη κοινῶ ποδή. |» -ιν τν 9 |» ν -]- -ιν υ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΒ, ΑΝΡ ΕΝΟσΙΗΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Αλλα, γαρ λεύσσω τόνδε Κεεύντα σύννεφη στειχόντα δεύρο προς δόµους, παύσω τους παρεστώ- 
τας γόους. ΚΡ. Οέμοι, τι δράσω; Πότερα δακρύσας στένω Εμιαύτον, η πόλιν, πέριξ ἣν τοσούτοῦ 

:. νέφος έχει, ὥστε ἴεναι δία Αχερόντος» Γαρ τε έµος παις ολώλε ὑπέρθανων γης, λάβων το όνοµα 
γενναίογ, δε αγιάρον έµοι. ΟΥ αυτόσφαγη, δυστήγος ἄρτι Εκόµισα εν χέροιν, εν δεακοντείων κρήµε- 
νων ἕλων' δε παν δώµια βόᾳ’ έγω ἥπω δε γέρων µέτα γραίαν αδέλφην Ιοκάστην, ὅπως λούση τε προ- 
θήται έµον παίδα ούκετι όντα. Ταρ τον ου τεθνήποτα χΕη ευ σέθειν χθόνιον 3έου, διδόντα τίµας 
τοις Φαγούσι. ΧΟ. Ση αδέλφη βεοήκε έζω δόµιων, Κρέον, τε κόρη Αντίγού κοίνω πόδι µήτρος, 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Ἑυε, ({ου 1 εεε Οτέοη ψΙίῃ-εἰοιάεά-ργοι αἀναποῖηρ ὨΠεγννανά {ο 
με ραἱασε), 1 ν] τεπαῖέ ἴεδε ΠΙΥ Ῥγεξεηί 8ΟΓΓΟΝ/. 

Οκεον. [Επιεονῖηρ ἀε]εσίεάΙψ.] ΟΙ πιε! ΝΠαί σ]α]] 14ο) ΨΠείπες 
πλ Ὦ ννεερίησ νγαΙ] {ου πιγςε]{, ος {ος ἴἶπε οΙίγ, ατουπά νν Πίο δε ἃ 
σἱοοπῃ Ώαηρς, 5 ἵπ ραδοίης ίΩγούρη Αοπεγοηὸ ΑΥ, απἀά ΠΙΥ 50η Ίπαφ 
ρέτίεπεά, Πανίηρ ἀῑεά {ου (πε εἰαίε, αοφυἱτίησ α παηπιε κίγίους, Ὀαί 
4Ώ ἱηοεηίῖνε-ίο-»αάηεξβα {ο πΏε. Ἠίπι, ειαῦῦεά Ὁγ Πὶς ονη Παπά, Ώανε 
Ι, υτγείοιεὰά ππαῃ, ]α5ί-πον/ ΏογΠε-Ώοιπε Ίῃ ΠΥ αΓΠΩΡ, [Τοιη {Πε ἀγασομ”8 
γησσε(-σᾶγε γεπιον]ηρ ὨΙΠι----νν]]]δί ΠΥ ννΏο]ε Ἠουδε γεβοιΏς- νΠ(]ι- 
πιουρηίηστ---Γ αΠΏ οοΠ]Ε, ίΏεη, [γαἱ]-νν]ίη-ασε, {ο; ΠΙΥ ασεὰ δἰδίεΓ 7ο- 
οάρία, ἰἶιαί οΏε Πιᾶγ ΥΝα5Π απ Ίαγ οιιί ΠΠΥ 5οΏ ΥΥΠο-ἰς ΠΟΥ ΠΟ ΠΠΟΓΘ. 
Έου (πε Πϊνίηρ 1ί ΏεβονεΣ ΡἱοΗΒΙΥ {ο γεγετε (Πε ευὈίεγγαπεση ἀεΙίγ, ΡΥ 
ραγίηρ Ἠοπους {ο (1ε ἀεαά. [15 ῥγοσεεᾶῖπρ 1πέο ἔἶνε Ραΐασε.] 

Ομοπυύε. ΤΗψ οἰδίεγ 5 σοµε ου{-ΙοΠῃ {Πε Ἰποιςε, Οτέοῦ, απἀ {1 
Ργίησες» Αηιήσοπε Ἰη φοεἷα] δίερ ν(ῃ Ἰεγ πιοίπευ. 

1999. ΑΙά18, οοΠ/{ΓαΣΥ {ο πιοδί ΝΤ55, 
1138 λόγους Ἰεγθ, η αραῖπ 1η [πε ΟΥός- 
{68, νει»ο 1020. 

1889. (τοις απἀ 5ονεγα] οί]οτ οᾱ]- 
{0Υ8 {ΟΥ τοσοῦτον 6ὶνθ τοιοῦτοι ΟΥ τοιοῦτον. 

γαἰἱοκαμαθ; γεδίογαᾶ {πε ργοβεηῖ Γους- 
πσ. Τη {πα επ οί {ἶιε ]ῖηε [έναι {ΟΥ [έναι 
Ἱ ἃ νετΥγ «ΟΠΊΠΙΟΗ, Ρ{ θαπιδί[ι] ΕΓΓΟΓ. 

1994, Ὦοἵ8οη Ίνα α Ίοης ποῖθ ΟΠ {ε 
απαΠΙΙΓΥ οΓἀνία ΟΥ ἀγίη, απιὰ ΟΕ ἁγιαρός. Ηε | 

4οσμ5θς (γο!ἵπς ο{ Ισποταυςε, Ό6σαμδε 
πε αἁπι]τίθεά ἀνιακὸν 85 ἃ ἀἱάπιδις. 

19596. 3ο0πιο {ονν πια]κο {μα αἀ]εοίϊνε 
δύστηγος 8ρτθς Ὑν](ἰι ὃν, νἰΖ. Μεπαώσειιβ. 

1957. Αἰάπς, ἵπ Ες αιιά ἐἶνα πεχί Ἰἶπε, 
{0Υ μέτα ἠέρων, θάῑἴεά µεταστέλλων. 

1940. ΡΟΙΒΟΠΦΔΥΕ, {με Τταρϊο νν{εΓβ. 
ἑΙς ησι]δίεά Ὀοίννθεη ἐῦ σέθειν απὀ ἔυσε- 
ϱεῖν, {]ιις: ἐν σέοειν Φεοὺς, ἐυσεθεῖν ἔις »εούς. 

1949. Βτημοῖς 8 σὺ, Κρέον, ἔζω δόµιω. 
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ΚΡ. Ποῦ, κἀὠπὶ ποίαν ξυμφοράν; Σήμανέ μον. |- -[» -]- -]ν -]- -{» ος Ἠ 

ΧΟ. Ἴκουσε τέκνα µονομάχῳ μέλλει δορὶ 1945 |- -» -Ίνν ν]ν -]- - [ων 

ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1944. 

ἒες ώσπίὸ ηξειν βασιλικῶν δόµων ὕπερ. |- -[» -]- ο’ νι» -]ιν -ᾖν νο 

ΚΡ. ΓΙῶς φής :. Νέκυν τοι παιδὸς ἀγαπάζων ἐμοῦ, |- -ιν -]ι- -]ν ν »]- -]ν - 

ὂυκ ἓις τόδ ἤλθον, ὥστε καὶ τάδ ἐιδέναν. |--ιν-ιμ-]ν ιν -]- - 

ΧΟ. ᾽Αλλ’ ὀέχεται μὲν σὃ κασιγνήτη πάλαι΄ |- -ιν -]- -[--|- -]ν νὰ 

δοκῶ ὃ ἀγῶνα τὸν περὶ ψυχῇς, Κρέον, 1950 |» -|- -]Ι- -ἰν-Ι- -ἰνν 

ἤδη πεπρᾶχθαι παισὶ τοῖσι Οιδίπου. |-κίν---ἰν-ἰν -ἰ-- 

ΚΡ. ᾿Οήμοι, τὸ μὲν σημεῖον ἐισορῶ τόδε, |- -]ν -|-- -[ν [ιν -]» ν 

σκυθρωπὸν ὄμμα καὶ πρόσοψιν ἀγγέλου [νυν -Ιν-Ιν-ιν- 

στείχοντος, ὃς πᾶν ὤγγελεῖ τὸ δρώµενον. |--ἰ--|--ἰν-Ιν-ἰνν 

1955 [15] εεν-- 
[ε,έ8]] {δεί - 

[ές γέ,ν 

ΑΓ. ᾿Ὦ τάλας ἐγὼ, τίν ἔίπω μῦθον, Ὦ τίνας λόφους» 

᾿Οιχόμεσθ’. ΚΡ. Ὃυκ ἐυπροσώποις φροιµίοις ἄρχει λόγου. 

ΑΓ. Ω τάλας, δισσῶς ἀὐτῶ, μεγάλα γὰρ φέρω κακά. 

ΚΡ. Πρὸς πεπραγμένοισι ἄλλα πήμασιν λέγεις ἔτι; εμέ] πλ. 

ΑΓ. Ουκέτ᾽ ἐισὶ σῆς ἀδελφῆς παῖδες ἐν φάει, Κρέον. [έὲ, δ]! ἐν 

ΤΗΕ ΟΗΡΕΗΠ, ΑΝΟΡ ἘΝΟΙΙΔΘΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ. Ποι, και ἔπι ποίαν ζύμφοραγ) Σηµαίε µοι. ΧΟ. Ηκούσε τέκνα µέλλειν ὕξευ εις άσπιδα 
µονόμαχω δόρι ὕπερ βασίλικων δόµων. ΚΡ. Πως Φης» Τοι αγαπάζων νέκυν ἔµιου παίΐδος, ουν 
ήλθον εις τόδε, ὥστε είδεναι Καὶ Τάδε. ΧΟ. ΄Αλλα ση κασιγγήτη οίχεται µε πάλαι δΕ δκω 
τον αγώνα πέρι ψύχης, Κξέον, ήδη πεπράχθαι τοίσι παίσι Οίδιπου. ΚΡ. Οέρεοιν εἰσορω τ2 (Κεν, 
τόδε σηµείον, σκυθρώπον όµµα και προσόψιν στειχόντος άγγελου, ὃς άγγελει παν το δρώμενον. 
ΑΓ. Ω τάλας έγω, τίνα µύθον, ἡ τίνας λόγους εἴπω» Οιχομέσθαι ΚΡ. Ουκ ευπροσώποις φροί- 
µιοις άρχει λόγου, ΑΓ. Ώ τάλας, δίσσως αὕτω, γαρ φέρω µέγαλα κάκα. ΚΡ. Προς πεπραγ- 
µεγοίσι πήµασι΄λέγεις ἐτι άλλα; ΑΓ. Παίδες σης αδέλφης, ΚΡέΟΥ, είσι ούκετι εν φάει. 

ΤΒΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 

Οπεον, Πιν, απἀ 1ροπ ναί ἀἰξαδίγοιις-Ὀδίπεςςν Τε] πια. 
Οποπυς. Θε Ἠεαγὰ (αί Ώεγ 5οη5 ννετο αὐοιί {ο οοἵπε {ο αη εποοῃ- 
(ευ 1η δἰπο]ε οοιηβαί {ου έε τογαἱ εἀἰβςσε. («ἨΕονΝ. Που εαγερί που ὃ 
1 ἴπο νλ]]ε Ὀεϊησ-α(επάϊαρ-ίο {πε οογρε οΓ ΠΙΥ 5οΠ, οαΠΊε οί {ο {λαί- 
ἀερτεε-ο[-ΙΠ{ογιηαίΙοηΏ, 5 {ο Κποιν αἶεο ος 15. 

Οποπυς. Ῥαΐ {11γ αἰρίετ δ-σοπε Ιπάεεά α- οοπκιάεγαὈ]ε-ίίπης: απἀ 
Ι Ὀε]ίενε ἰπε οοπίεδί {ος Ἠ{ε, ΟΓόοΗ, {ο Ὀε πού επάεά Ὦγ (ο 8οης ος 
ΟΜάἱρις. 

Οπεον. [Γιοο]ῖπρ γουπᾶ.] ΟΝ1 χε! Τ5ε6 ϊΐ Ιπάεεά---ἴἴνε Ιηάϊσαίίοη---- 
Όνε ἀονγησαρί εγε απἀ οοιπίέεηαηςε οῇ Πε αρργοασμίπςσ ΠἹεξεεΏσες, 
νο νγ!]] το]αίε ενεγγ-(λπίπο (αί-Παδ-(ακεη-ρ]αςς. 

Μεεςενοξκ. [Επίεγίπρ.] Ο ντεἰεµμεὰά πιε! μαι ΙἸαησαασο οἳ ναί 
υοτάς σαη 1 πίίεγὸ Νε ανε Ιπάοπε! Οπεον. Νο να ρτοπηϊσίηςρ 
Ῥτε]αάε Ὀερ]ηηοςί (οι {1γ ογα(ἶοῦ! ΙΜΜΠΕδΡΕΝΟΕΠ. Ο πιἰσεγαῦ]ο----ἀοιι - 
Ῥ]ν ἆο 1 Ιααιεηί----ἴου Ι Όεαν πιἰσ]Ώίγ Ὀαἆ-πουνς | 

Οππον. Ιπ-αάάϊίίοη-ίο ρασί σαἱαηη]ίες ερεακεςί έλοι ςεἰ]] οὗ οἵπεις ὁ 
ο ΜΝΜΕΕΞΕΝαΕΝΛ. ΤΗΕ 8οἩ5 ΟΓ{ἨΥ βἰείετ, Οτόοη, ατε ΠΟ ]οΠς6Υ 1Π ἴἶνο 1ἰσ!ι:, 

65 Ἠανε οσο Ρε Τη {15 ΡΊαγ, {ἶνο απα- 1955. ΤΙ οΟΠΙΠΙΟΝ Γοπάἶπς 15 πεόσω- 
ρᾳςί 15 Ιπαάπη]βδίρ]ε 1η {116 ονεη Ρ]αςες. πον, Ψη]ο]ι αἲ Ρεφί 19 α 5οεί οΕ {απίο]ο- 

ΕΥ, 35 σκυθεωπὺς 06 1{8ε]{ δἹσηϊβες ϱἶοοπιή 
ϱῇ οοιπίέεπαπος, Νεάόα, ν. 279. ΤΒΟΙΕΟΗ 
ΦαΥ8 ἴ]ιαί, ἴο αγοἰὰ αἰπα]ανΙέγ οἱ (αγηιί- 
ηα[ἱοη Ὀδίνθεη σκυθεωπὸν ΑΠὰ πεόσωπον, 
Ίια αἀορίθιὶ πρόσοψιν. 

1964. Α]άι5 Ἰαβ Ἰνετο ὃς ἡμῖν, 4η αΔ- 
ρᾳθί Ἰηπ {ο θεοοπἀ {οοί. Ἑχκεσρί ἵη 
ΡΤΟΡΕΣ Ἠ8πΠος, ν]ιετεοί βεγεΓα] ἸηβίαιΙ- 

1955. Αἰάῑς εἀ]ίες, Ῥαά]γ, τίνα λόγο". 
1966, 8Ο0ΠΙ6 αδδίση ὀιχόμεσθα ἴο Οντέ- 

οἩ). Αἰάιδ {Τοπ 8οΠ1ς ΜΒ, αν ἀρχὸ, 
Ὀαὲ οί οΓ8 11οΓ9 οοτ{ος(1γ Πάνο ἄρχμ. 

1958. ΜαΠΥ οοπ]εςί{πγθ Ἠανο Ώθεθῃ 
{ογπιοᾶ Ὦγ πναγ ος απποπάπιεη!ῖ ο είς 
πθ. Α]άπδ ρεηίεἁ πρὸς πεπραγένοις 
ἄλλοις πήµασι, λέγεις δὲ τίς 

Μ 



90 1960. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΚΡ. ΣΕ ἁί' μεγάλα μοι Φροεῖς πάθεα καὶ πόλει. 1900]ν - νν]ν - υ-ννν]- μ]- 

ΑΤ. Ὢ δώματ᾽ ἐισηκούσατ᾽ ᾿Οιδίπου τάδε |- -]ν -]- -]ν "ιν -ν κ] 

παίδων ὁμοίαις ξυμφοραῖς ὀλωλότων 2 ο ο νείςἩ 
ΧΟ. “Ὥστ) ἐκδακρῦσαί γ’, ἔι φρονοῦντ΄ ἐτύγχανε. |--ἰ» -ᾖ- -ἰν -Ι» ιν» 

ΚΡ. ᾿Οίμοι ξυμφορῶς βαρυποτµωτάτας' |- σεν. ν|- Μα. »|- Ἂν 

ὀίμοι κακῶν δύστηνος' ὦ τάλας ἐγώ. 1965 |- -[ν -]- -]» -ᾗ» ιν - 

ΑΓ. Ἐι καὶ τὰ πρὸς τούτοισί Υ ἔιδείης κακά. |- -]» -]- -ν -]- -]» ν 

ΚΡ. Καὶ πῶς γένοιτ ἂν τῶνδε δυσποτμώτερα; |- -]» -|- -ν τν -]ν Ἡ 

ΑΓ. Τέθνηκ ὤδελφὴ ση, δυοῖν παίδοιν µέτα. ἂν άν 
ΧΟ. ᾿Ανάφγετ᾽, ἀνάγετε κωκυτὸν, |ν ν ν]ν - νᾗν -|- . 

ἐπὶ κρῶτά τε λευκοπήχεις κτύπους χεροῦ. 1970 |νν -Ίνν-Ιν-|-ἷν-|-- 

ΚΡ. Ὢ τλήμον, ὅτον τέρμον, Ἰοκάστη, βίου, |- -ι» -|- -[ν κ ν]- τιν τν 

γάμων τε τῶν σῶν, Σφιγγὸς ἄωιγμοὺς ἔτλης. |ν -ᾖ» "]- "ιν -- "ιν Π 

Πῶς καὶ πέπρακται διπτύχων παίδων φόνος, |--ἰν-|--ἰ--ι- -Ίνν 

ἀρᾶς τ ἀγώνισμ᾽ Οιδίπους Σήμαινέ μοι. [ν - [ν -]- -]ν -]- -ἰ» κ 

τηΕ ΟΠΡΕΗΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ, Ε αι’ Ὄρύεις πάθεα µέγαλα μοι, καὶ πόλει. ΑΓ. Ώ δώμαωτα Οίδιπου, εισηκούσατε τάδε 
παίδων ολώλοτων ὁμοίαις ζύμφοραις; ΧΟ. Γε ὥστε, ει ετύγχανε φρονούντα, εκδαπρύσαι. ΚΡ. 
Οέμοι βαρυποτμώτατας ζύμφορας' οἶμοι δυστήγνος πάκωγ' ὦ τάλας έγω. ΑΓ. Ει γε ειδείης τα 
κάκα προς και τουτοίσι. ΚΡ. Και πως αγ γεγοίτο Συσποτµώτερα τώνδε; ΑΓ. Ση αδέλφν τεθ- 
γήκε µέτα δύοιν παίδοµ. ΧΟ. Ανάγετε, ανάγετε κώκυτον, τε λευκοπήχεις κτύπους χέροιν ἔπι 
πράτα. ΚΡ. Ω τλήµον Ιοπάστην δίον τέρµιονα βίου, τε των σων γάµκων, ἔτλης αμίγµους ΣΦίγ- 

γος. Και πως Φύγος δίπτυχων παίδων, τε αγωνίσμια άρας Οίδιπου πεπράκται; Σηµαΐνε (οι. 

ΤΕΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

ΟΚΕΟΝ. Ηεγ! αἶας! Τποιι παγγαίεδί ννοεδ ϱγεαί {ο Ππε απά {ο (]ε 
εἰαίε! Μεξεεναξεκ. Ο πιαηβδῖοης οἱ (άἱρις, πεαν γε ἴΠεδε-(Ιάϊπος οἱ 
γουγ οΏ]]άτει εχεϊποί ΡΥ αἰπιῖ]αγ ἀεείῖηιες ὃ 

Ο0ποεῦ5, ΑΥ, 5ο έῑαί 1Ε (ΠεΥ ἵεγε Ιπίε]ἰσεηί (ΠεΥ νου]ά ψεερ ! 
Οππον. ΟΙ! πηε ! πηοδί-ΠεανΥΥ-ίαιεά α[ηἰοίίοπ! οες Πε, ΠΠΙδεΓᾶ- 

Ῥ]ε (Πγοιισίι ΠϊδίογίαΏες! ΑΗ! ΠΠΠαΡΡΥ 1! Μεεεενοσκ. ΙΓ γεί ἵπ- 
ἀεεά (που Ἐπειν ἴπε οαἱαπ]]ο5 Ἱπ-αάά[ίίοη 6γεη {ο {μεδε!ί «ΕΕΟΝ. 
Απά Ώου οαη ἴπετε ὃε οοοΙΓΓεΠςΕΒ-Πιογε-{αίαἱ (μαη ἰωοβεὸ ΊΜπδρδεκ- 
ΟΕΕ. ΤΗΥ αἱρίεγ 15 ἀεαά υγ] ευ {νο 50Π8 1 

ΟπΠοκῦ5. Βαἴδε γε, ταῖδε Υε {Πε ΠΠογ/|-οί-Ιαππεηίαίίοη, απᾶ {1ε νη]ίε- 
Ρα]ωιεᾶ νεγὈεγαί]οης οϐ γοιγ Παπάς αραἰηδί γουγ ηεαάς | 

Οπεον. ΟΥ! ΙΠΠαΡΡΥ «οσάδία, υ]ιαί αΏ επὰ οἱ {1γ ΙΕ, απά οἵ ἴ]ιγ 
πυρί]αἶς, [ιαδί ίοι επἀιγεά 1η {πε τἰάά]ες ος (πε Αρµίηχ! ΓΤο έε 
ΙΜεσεπρετ.] Βυΐ Ἠονν ἀῑά {Ἡε εΙααρ][ίετ οἳ ἐἶιε {πο «οη», αιιά {Πο οοη- 
Β]οί {τοπη {ἶιο ουίςες ο{(Πάΐρας, ίαΚε Ρ]αοε } Τε]! πῃο. 

1960. Βοπιθ εἀἰοπς Ἠανο ἀὶ ἀὶ οἳ ἂϊ | ποτµωτάτας, Ὀτπέ Α]άῑδ ἵπ Ὀοί] ντγοίθ ο 
ἀῑ. τους, ὮΥ εἀϊίηρ πάθεα καὶ πόλει {05 ω, Ώ36]γ. ΏΟΙδοΠ νεσγ ]ιιδί]γ ἀείεπάς 
ροεῖς, τεζασεὰ {ιο νετβε {ο α {ΓΙπιείες | ἴπο Ίοηρ απίερεηι]ί οἱ οοπιραΓα(ἶνες 
Ιαπιοίο; Ῥιιέ ἐἶνθ οΟΠΠΠΠΟΠ οΓά65, ΏΟΙβΟΠ ΄ ἀετῖνεά {ΓοΙΏ δι1οἩ ννογἀβ ἂ5 πότµος,τέκ» 
Ἰπ{οσπης π5, ἶ9 Ργεέεταβ]θ. νου» η βογέ Ρρεπ]ί5. 

1869. ῬοϊβοἨ Ρἱἀ8 π5 υπάθείαπά περὶ) 1971. Αἰάῑῑϊς Ἠᾶβ τέρµα νν]ουέ ο- 
Ῥείογθ παίδων, 85 ἵπ {λε Απάροπε ο{ Βό- | 8ἱΟΠ. (ΤοίῖΠβ, τέρω᾽ Ἰοκάστη τοῦ βίου. 
ΡἰιοσίθΒ, Υ6ι5ο 1182, ἤτοι Κλύουσα παιδὸο 1973. ΏΟΙΒΟΠ Ίιας (ο]]οννεά Α]άῑιδ απά 
ὃ τύχη περᾶ. τοῖς. Ἡ/6 αἱδο πιεεί η Σφιγγός τ) ἀι- 

13968. Αἰάπδ, απᾶ αἱπιοδί ΕΥΕΓΥ θᾱ]- ' νιγµούς---Σφιγγός τ ἀινιγμιῶν---Σφιγγὸς ἂι- 
ίος, ϱἱνεβ ἐτύγχανον. ΤΕ ΟΓ5ΟΠ 16Γ6 ΓΕ{ΕΓΒ | γιγµούς τ’, απά ἵπ Ὑα]οκεπαε: ἀσυγμοῦ τ’. 
{ο ἴῑνε ΟΓέ5ί6Β, νεΓΒε ὅ96. Τῃε 6εΠΑ8Ε, ὮΟΓΡΟΙ 8378, ἵς: δρ]ήπρὶα 

1867.Μ88. 1η {18 ν6Γρε Ίχανε δυσποτ- | «πίρπια ουάδία άἑι]έ ἐπ/ε]ίοεπι επι οἱ- 
µώτεξα, απά αΏονε, ἵπ ν6Ι8ε 1964, βαρυ- ία, έὺπι πιρίἰάτωπε, /έπεπι. ι 

' 
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ΑΓ. Τὰ μὲν πρὸ πύργων ἐυτυχήµατα χθονὸς 1570 |- -|- -|- -ἴν ιν -ἰνν 

| -ἰν -ἰ---ἴν -ἴν-ἰ-- .” Λ Δ Δ 

ὀἼσθ᾽' ὂν μαμρὰν γὰρ τειχέων περιπτυχα!, 

ὥστ ὀυχ ἅπαντώ σ᾿ ἔιδέναι τὰ δρώμενα. |--ἰν -Ιν -Ιν-Ιν-ινν 

Ἐπεὶ δὲ χαλκέοις σῶμ. ἐκοσμήσανθ) ὅπλοις [ιν -|--ἵν -ἷ--ἰΙ- - 

ὃν τοῦ γέροντος ᾿Οιδίπου νεωνίαι, |--ν-ν-ἰν-ν -ἰν - 

ἔστησαν ἔλθόντ᾽ ἐις μέσον µεταίχμιον, 1950 |- -- -||- -ἰ»-Ιν-ίν» 

ὧς ἐις ἀγῶνα, µονοµάχου τ΄ ἄλκὴν δορός. |--ν-νν ν]--ί- -Ινν 

|-]-ἰν-ίκν]-ἷν- 
|--]νἰ--]-Ιν 
|--]» -[--ίν Ισ -ἰκν 

1695 |- -ἰ- -ἰν -'-ἴ- -ἰν- 
[μσίν-ἰς -Ικσἰ-ἰνν 

Ῥλέψας ὃ ἐς Αργος ἦκε Πολυνείκης ἀράς' 
5 / 264 λ λ ας 3 λ / 
ὠ ποτνι Ἡρα, σος γαρ ἔίμ., Επει γάμοις 

ἔζευξ᾽ ᾿Αδρώστου παῖδα, καὶ ναίω χθόνα, 
” 5 5 ιν ο) 

δός μοι κτανειν ἀδελφὸν, ὤντήρη ὃ έμην 
.” λ 

κωθαιματῶσαι δεξιὰν νικηφόρον. 

᾿Ἐτεοκλέης δὲ, Παλλάδος χρυσάσπιδος |» ν -[ν -]» -]ν -]- .ἰν ν 

βλέψας πρὸς ὀΐκον, ἠύξωτ᾽' ὦ Διὸς κόρη, |- -]» -[» -]» -ἶν -]ν ὀ 

δὸς ἔγχος ἡμῖν καλλίνικον ἐκ χεβὸς [ν-ἰν -|Ι- -ἰν -Ιν -ινν 

ἒις στέρν᾽ ἄδελφοῦ τῇσδ ἀπ᾿ ὠλένης βαλεῦ, 1990 |- -» -]- -ν -ᾗν -ᾖν - 

πο ο μκχ. 
ΤΗΕ, ΟΒΡΕΠΒ, ΑΝΡ ΕΝΙΠΙΡΗ ΑΟΟΡΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ. 

κτανεῖν 9’, ὃς ἦλθε πατρίδα πορθήσων ἐμήν. 

ΑΓ. Τα ευτυχήµατα χθόνος προ πύργων μεν οἴσθα᾽ γαρ περίπτυχαι τείχεων ου μάκραν, ὥστε 
σε ουκ είδεναι ἁπάντα δρώμενα. Δε έπει ὃι γεάνιαι του γεεόντος Οίδιπου εποσμησάντο σώµα 
χάλκεοις ὅπλοις, ελθόντε εστήσαν εἰς μέσον μεταίχμιο, ὡς εἰς αγώνα, τε ἀλκην µονόµαχου 
δόρος. Δε Πολυνείκης βλέψας ες ΄Αεγος ἥκε άξας᾽ ὦ πότγια ρα, γαρ είμει σος, έπει γάµοις ε- 
ζεύξα παίδα Αδράστου, και γαίω χθύνα, δος µοι κτάνειν αδέλφον, δε Ναθαιµιατώσαι ἔµην αντήρη 
δέζιαν νικήφορον. Δε Ετεόκλεης» βλέψας προς οίκον Πάλλαδος χρυσάσπιδος, πύξατο" ω κόρη 
Δίος, δος ἥμιν εκ. χέρος βάλειν ἆπο τήσδε ώλενης καλλινίκον έγχος εις στέρνα αδέλφου, τε κτά- 
ΥΕ) ὃς ήλθε πορθήσων έµην πάτριδα. 

ΤΕΑΝΑΙΑΤΙΟΝ. Ἅ 
ΊΤΕΒΕ«ΕΝΟΕΗ. ΤΠε οοιΠίΓΥΣ 54ςσεδ Ιη-{[τοπί-οί {] ετς {μοιι ατί 

υγε]γ ασ ιαἰη(ας-ννΠε]ι----ἴου (πε οἰτοι]ί οϐ {πε γγα]]ς 18 ποί ο{-Μαο]ι- 
γαρί-εχίεηί, αβ-ἰἶιαί ἴἶποι «Ποιι]άθεί, ποί ΚΠου αἰ (παί-ἵνας-άοπε 

Ἡ7εἰΙ, νε {πε γοιίμ/{α]-5δοη5 οἱ ίΠε ασεά (άἱρας Ἰαά ε 
ἠχεῖτ Ππιὸς ἵπ Ώγαζεη αΓΠΠΟΙΣ, εἰία]κΙπς-{ογίἩ {Πε} (οο]ς-ἰπεῖτ 
1Ώ {με πη]άά]ε ος {6 αγεα- Ὀείεεῃ-ἰθ-ίνγο-αΓΠ]ίθ5, ἂ5 υεῖηρ ρτεροα 
{ος (λε οοηΠ]οί, απά {πε ῄεγοεπεςς ος 5ἱησ]ε οοπηθαί. Τμεῃ Ῥο]ψηί 
Ἰοοκίηςρ (ογνατάς Δισος υἱίεγεά {Π]5 ργαγεγ: “ Ο υεπεταδίε αι 
1 απι ἐῖπε, δίποε ἴπ πιαγγίαρε 1 Ίαοε ]οϊπεᾶ {ο 1ήδεί{ έ]ιε ἀαιισ]ιίε 
ἀταφίις, απ ἔπ]ιαδὲ ἐ]ιαί ζαπᾶ, σγαπί απίο πε ἐο δἷαν πι ὑγοί]ιςγ, ατα | 
οεγ-ωϊέ]ι-ὑἰοοᾷ ἐ]ῖ πι ορρονΐπς γὴρλέ-]ιαπά {)αιισλέ-ωι(]-οἰσοίουν.. Απᾶά 
Ἐίόέοσ]ες, οαδίίησ-α-]οο]ς αἱ λε {επιρ]ε οἱ Ῥαϊ]ας σ]ογῖοια-νν]ι-Πευ- 
σο]άεπ-εΠ]ε]ά, ργαγεά (ἶνας: “«Ο ἀαμσλίεγ ϱ/ ους, ργαπέ τι» τοϊέ]ι οιιγ ᾖλαπᾶ 
(ο Λι]-]ιοπιο /γοπι ἐ]ίδ ατπι ἐλε ργομᾶ(η-οἰοίογίοιΦ δρεαγ ἐπίο (ιο Ὀτεαδέ 
ο) πιψ ὀγοί]ιεν, απἀ ἰο 11 Μπι ἐ]αξ ᾖιά5 οοπιε ἐποααῦπς πιν Κπσάοπιι” 

1978. Βενοτα! Μ95. {ΑΥΟΓ χαλκοῖς, Α]- 
4118 σανθ χαλκείοις, 8ηΏὰ ἐκόσμησαν. 
1980. Τη πιοδί οἀ[ίοηπν απά ΛΤΡ». 
α8ϊευ (]β νειθο ΓΟ1ἱ0Υ/8 δισσὼ στεατηγὼ, 
καὶ διπλὼ στρατηλάτα, Νίο] ἶ5 οεγίαἶη]γ 
Ἆδ Ῥας α Ἰἱπθ 45 ο8η Ὀς ννα]] Ιπιασϊπεά, 
ἨΒοι] Μιιδστανο απά Ἐίπρ οπάεανουγοά 
Τη ναῖπ {0 πιεπὰ Π{--Ἠθαίλ ἀθίοπάς ΙΕ: 
τ--Ναἱεκεπαοτ πιγσθἆ 1{8 γο]εςίῖοη, 

19681 80ης τεᾶᾷ µονοµάχο τ’, ΝΊεηςθ 

Α]άας, 1 (π ποί φοτίοιδΙγ Όαί Ἱπαά- 
νεγίεη!]γ, εδ1{εὰ μονομαχοῦντ’. 

1986. Τα ΝΤ85., απά αἰπιοδί ευετγ εαΙ- 
1ἴοη, ντο απά αίτος {ἰῖς 1πο {ἨτοῬ νεγβθ8 
η βιιοςθδείοηΏ, ο] Ῥοἱδοῦ οἩ θ Γε- 
οοπιπιθηάαίίοηπ ος Ὑαιοκεπαετ Ίιας οχ- 
Ρυηβεά : "Αισχιστον ἀιτῶ στέφανον, ὅμιογενΏ 
κτανεῖν. Πολλοῖς δ' ἐπήει δάκρυα τῆς τύχης 
ὅση' κἄολεψαν ἀλλήλοισι διαδύντες κόρας. 

15968. Αἰάῑ5 απάἀ οἱἶθΓα αγε ρύχετ’. 
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Ἐπεὶ ὃ ἀφείθη, πυρσὸς ὃς, Τυρσηνικῆς ν -]» -|- -]ν -]- -ἰ» - 

σάλπιγγος χὴ, σημα Φοιίου μάχης» |-- -ἰν -|- -ν -ἶν -]ν- 

ηξαν δρόµηµα δεινὸν ἀλλήλοις ἔπι. |- -ν -ἷν -]ν -|- -]ν ν 

Κάπρον ὃ ὅπως 9ήφοντες ἀγρίαν γξννν, 19950 |- -]ν -]- -τ» -ᾗν -]ν ω 

ἕυνηψαν, ὄφες διάθροχοι γενειάδας᾽ |» ο. -]- ω νυν -ν -[ν ὠ 

Ἴροον Ἰ)λάφχωις ὡρὶ ὀφίδωνων κένλη, ο. .]'Ί-]ν ή] ντ 
ὅπως σίδηρος ἐξολισθάνοι μµάτην. |» -ἰν -ᾖν - ν .. -ἰ» - 

Ἔ, ὃ ὄμμ᾽ ὑπερσχὸν ἔτυος ὅτερος µάθοε, |- -ιν «ιν ῳ ν]» -[ν . |» ν 

λόγχην ἐνώμα, στόµατι προφθῆναι Φέλων. 1400 |- -]ν ην ν]ν Ξ|- -ἰ» - 

Αλλ’ ἐῦ προσῆγον ἀσπίδων κεγχρώµασιν |- -]ν -ᾖν -ἰν -|- [εν 

ὀφθαλμὸν, ἂργὸν ὥστε γίγνεσθαι δόρυ. |- -τ» -ιν -]ν -]- -τν ω 

ἸΠλέων δὲ τοῖς ὁρῶσιν ἐστάλασσ᾽ ἱδρὼς, « [ν -ν -]ν -» -ᾖν -τν -. 

ἢ τοῖσι δρῶσι, διὰ φίλων ὀξέωδίαν. |-- -ιν -Ίν ω ν]ν -]- -]ν - 

Ἐτεοκλέης δὲ ποδὶ µεταψάίρων πέτρον 1405 [νν -ν -ννν]ν-]- -]νν 

Έχνους ὑπόδρομον, κῶλον ἐκτὸς ὠσπίδος |- -]» ω -|- -τ» -» τν ν 

πίθησι᾽ Γιολυνείκης ὃ ἀπήντησεν δορὶ, | |- -]ν ν »|- -]ν -|- -]» ω 

πληγην σιδ ρω παραδοθεῖσαν ἐισιδὼν, |- ιν -]- ω υ]ν -ᾖ» -]ν - 

Ννήμην τε διεπέρασεν Αργεῖον δόρυ. |--ἰνν υν -|- -|- -]ν» 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΠ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΣΗΠ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε έπει ήχη Τυρσήνυιης σαλπίγγος αφείθη, ὣς πύρσος, σήμα Φοίιου µιάχηο, ἠξαν δείνον δρο- 
µήμα ἐπι αλλήλοις. Δε ὅπως κάπροι Φηγόντες άγριαν γένυν, ξυνήψαν, διάθροχοι άφρω γενεία- 
δας᾽ δε ήσσον λόγχαις' άλλα ὑφίζανον πύλοις, ὅπως σιδήρος εξολίσθανοι κάτην.. Δε εἰ ἅτερος 

µάθοι όμµα ὑπέρσχω ίτυος, εώµα λόγχην, Φέλων προφθήναι στόµατι. Ἑυ άλλα προσήγον 
οφθάλμιον κεγχεώµασι άσπιδων, ὥστε δύρυ γιγγέσθαι άργον. Δε πλέων ἵδρως εσταλάσσε τοις 
ὁέώσι, Ἡ τοίσι δρώσι, δία οὀρῥώδιαν Φίλωγ. Δε Ετεύκλεης μεταψαίρων πόδι πέτρον ὑπόδρομον 
ίχνους, τιθήσι κώλον έκτος άσπιδος δε Πολυνείκης απηντήσε δύρι, είσιδων πὰραδοθείσαν πλήγην 
σιδήρω, τε Αργείον δόρυ διεπεράσε ηνήκην. 

ΤΕΑΝΡΙΕΑΤΙΟΝ. 

Ῥαΐ νοη {πε εουιιά οἳ ἰπε Τμεσαη {γαπηρεί γνεπί-{ουίἩ, α5 α ἴογο]ι, 
επε εἰσωαί ἴου σοτγ αΐί]ε, {1εγ τακοά ψία ἀγεαάξαὶ Ἱπιρείμοδίίγ 
Ἡροῃμ οΏε αποίᾳογ. Απά, Κε υγι]ά-Όοατς νΠπείήησ (πεί; δαναρε {μκίςς, 
{Πεγ πχεί, Πποῖςί γγΙίὮ {οαίη αν {ο ἰμεῖν οπεε]κς---απά {αγ{οιςἰγ-αδεαί]εά- 
{Πεγ εαεῃ οἴπευ η(Ἡ (χεῖγ ]αηοες: απ {11εγ οοµοίιεά Ὀεπεαίῃ πεῖς 
εΏ]είάς, (μαί {πε 5ίεεὶ πι]σΏί Πί ἵη ναῖη.. Νου 1 εἰπεγ-οί-ἴπεπα οὔ- 
5εΓγες ({ἶιο οίπεγ5 εγε τοίςε-αῦογνα {ἶιε Ὀιοκ]ει΄9-νειρε, Ώε αἴπιεά Ἠ]5 
δρεα;, νελίωσ {ο δἰγί]κε-(α1] Ίη (πε {αοε. Ὠεχίετοιβ]γ, Ποἵγενετ, (Πεγ 
ηἱ{[ιεά 1εῖγ νίασε Ἰη-Ῥε]ίηά {λε Ἱο]]ουΥ οἱ (Ππεῖν εΠ]ε]άς 5ο (ναί {Πε 
(πτήςί ννα5 οἱ ποπε-εβεοί. ἸΜεαπννπ]]ο Ώχοτε «Ψεαί γ]ε]εὰ ἀον/Ώ (1ο 
δρεοίαίοἵ», απ ἰΠ6 οοπιυαίαηί5, οί οἱ {εαν {ου ἐεὶτ Εἱεπάς, 

Αί Ἰεησίῃ, Είεοσ]ες, 1οϊήτς ΥΠ Ἠ]5 {οοί ασα]ησί α δίοπε τοίἰαίοτγ- 
Ῥεηεαίῃ Ες {γεας, Ρ]ασες Ἠὶς Ιπιῦ Ὀεγοπά-ρτοίεσίίοη οἱ Πὶ5 {ατρεί : 
5ο Ῥο]γηίσες ταῦ αἱ Πἱπ ΨΙΏ Ἠ] δρεαῖ, ςοεῖηπσ α ραϊραῦ]ε 5ίτοκε {ος 
Εἱ5 πγεἈρο, απά {πε Λιρο]]ο Ίαηος ρᾶδδεά (ἩτοισΏ Ὁ} (πε 5πἱπ-ροπε. 

1999. Ἐπ ῖ πο Τ ἴιανο {οοννεᾶ | 1996. ΑΙάι5 αἴίει ἕυνήψαν αἀ ἀθά ἔγχ». 
Ῥοτεομ”» ρηποί(παίἶσην Ὀαί ο σοππα | 1998. ΑΙΙ οἀ[ίίοης αὐᾶ Μ55. αν ἐζ- 
πο πανε ρίασεὰ αἴτει ἀφείθη 18 ΟΟΠΗΠΙΟΗ- | ολισθαίνοι. ὮΟΙΒΟΠ Ίετθ αποίο5 Βόρῃος]εΒ 
1 (ουπά αἴϊοι πυρσός, Ειε Ἔτασϊο νιτ]- | αριιᾶ Βηἱάαιη: ὡς Φαυμαστὰ γὰρ τὸ τόζ- 
ἴοιδ τερτεςεηέ {πε Ταδςαη (ΓΠπρεί ἂ5 | ον ὡς ὀλισθάνει, ἨΗε αἀήπςσος Ικεγῖθε ο- 
19 πςε ἶη {Πε Πογοῖς ἄρθ8. {μου ταίεγ6ηςθς ἵη {ανος Οἵ ἐξολισθάνοι. 
. 1994. (Οαπίέτις Ίνα» ἀλλήλους, ποῖ οὗ- { 1408. Έος πλείων ΒοΙςοΠ ας μίνεη πλέ- 
1εςοπαῦ]ε ἴ ΜΘΡΒ. νετ ος αοσοτά. | ων. ἘΟΓ ἐστάλασσ) ΠΙΡΥ Ἰ8γθ ἐστάλαί. 
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Στρωτὸς ὃ ὠνηλάλαξε Δανοϊδων ἅπας. 1410 |» -ἰν -ν-Ινννν-ἰ-- 

Κάν τῶῷδε µόχθω γυμνὸν ὤμον ἐισιδὼν |- -ἴν -]- "τν Ιν-ιν- 

ὅ πρόσθε τρωθεὶς, στέρνα Πολυνείκους βία |» -ιν -]- -ᾖν υν]-- - - 

διῆκε λόγχη, κἀπέδωκεν ἡδονὰς ἱν-[ν-|--ἰ-- ιν -Ι-- 

Κάδμου πολίταις' ἀπὸ ὃ ἔθραυσ ὤκρον δόρυ. |--(ν-Ι- νι -μ-]νν 

Ἔϊς δ) ἄπορον ἥκων δορὸς, ἐπὶ σκέλος πώλι ᾖ14]5 |-ν ν[ν- νυν -Ιν-νν 

χωρεῖ' λαθὼν ὃ ἀφῆκε μάρμαρον πέτρον, |- τν ιν -]ν-ἰν -]» 9 

µέσον τ) ἄκοντ᾽ ἔθραυσεν' ἐξ ἴσου ὃ᾽ "Αρης [ν-ἰν -ἵν-ν-ν -Ι- - 

ὧν, κάµακος ἀμφοῖν χεῖρ ἀπεστερημένοι». |- ω νᾖν -ᾖ- -]ν -ᾖν -» - 

Ἐνθένδε κώπας ἁρπώσαντε φασγάνων, |--ἰν -ἰ- -ἰ--Ιν-Ι-- 

ἐις ταυτὸν ἦκον, ξυμαλόντε ὃ ἀσπίδας, 1420 |- -ᾖ» -ᾖ- -]» -ν -]» » 

πολὺν ταραγμὸν ἀμφιοάντ᾽ ἔἴχον μάχης. |- - |ν ιν -ν -]- -ἷν - 

Καΐ πως νοήσας ᾿Ἐτεοκλῆς, τὸ Θεσσαλὸν |- -Ίν -]ι- ν »]ν -ἷν -ᾗν ν 

ἐισήγαγεν σόφισμ ὁμιλία χθονός. |--|- κι - ιν -ινν 

᾽Απαλλαγεὶς γὰρ τοῦ παρεστῶτος πόνου, ἱν-ἰν -- -ἰν -]--]-- 

λαιὸν μὲν ἐις τὀύπισθεν ἀναφέρει πόδα, 14920 |- -ἰν -|--ἰννν{ν-ινν 

πρόσω τὰ κοῖλα γαστρὸς ἐυλαθούμενος. [ν-|ν-ν-Ιν-ν-ινν 

Δε ἅπας στράτος Δανάϊΐδων αγηλαλάζε. Και ὁ πβόσθε τρώθεις είσιδων ὤμκον γύμνον εν τώδε 
μόχθῳ, διήκε βία λόγχη στέρνα Πολυγείκους, και επεδώκε ἥδονας πολίταις Κάδμου" άπο δε εθ- 
ῥαύσε άκρον δόρυ. "Ἡκων δε εις ἀπορον δόρος, πάλιν χώεει έπι σκέλος δε λάβων µάρμκαρον πέτρον 
αφήκε, τε εθραύσε μέσον ακόντα" δε΄ Αρης ην εξ ίσου, άμφοιν απεστερήµενοιν κάµιακος χείρα. 
Ενθένδε ἁρπασάντε κώπας φάσγανων, ἥκον εις τούτον, δε ζυμοαλόντε άσπιδας, είχον πόλυ; τα- 
ράγµιον μάχης αμφιθάντα. Και Ἑτέοκλης γοήσας πως, εισήγαγε το Θέσσαλον σοφίσµαν ὁμί- 
λια χθόνο. Γαρ απάλλαγεις του παρεστώτος πόνου, ανάφερει λαίου πόδα (εεν εις το οπίσθεν, 
ευλαθούμενος πρόσω τα χοίλα γάστρος. 

ΤΠΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 

Ἠετε αἲἰ ἴἶε Ἰοςί οἱ (ια ΏάπᾶΙ ελοιίες-ίογ-]ογ. Βαί ίπε οπε Εγεί 
νουπάεά, Ρετοεϊνίης 5 «οι]άεγ εχροδεὰ ἰπ έμε οοπίθ»ί, ἆγονε νίο- 
Ιεηί]γ νι Πν Ίαηςσε αἱ (πε Ῥνεαςί οἵ Ῥο]γπίςες, απἀ σανε ἀε]ὶσ[ί {ο 
ἰπε ρεορ]ε οἱ σαάνπς: ο, Πονγεγεῖ, ηε ΏτοΚε (πε ροῖπί οΓί1ε Ίγεαροῃ. 

Ῥεΐησ ΠΟΥ οΟΠηε {0 α ρᾶ55 {οΥ α 5ρεαν, Πε αραῖη ἆγαννα-ῦασ]ς οἩ Πὶς 
Ίεσ; απά εεϊζίησ-αρ α πιατΏ]ε δίοηε, Ίε Ἠηγ]εὰ 1, απἀ ογαφμθεά (ἶε 
οίπει΄ς Ίαῦοε {Π {ωε πα]άά]ε:. νΠεγεαρου ἴπε εοηβ]οί ννας οη αἱ εηΠᾶ- 
Πίγ, Ὀοιμ Πανίης-Όεεπ-ἀερτῖνεά οἳ (πα δρεατ 1η ἰπεῖγ Πασάς, 
Ἐοτί]νν τί εἰεπολίπρ -Ιοἰά-οί ἴἶιε ἨΠ]ί5 οἱ ελεῖς 5ννογάς, {Πεγ οαππε 

ιο οἶοφδε-αιιαγίεγ», απά εἰαδίηρ-ἰορείπεν (είν εη)ε]άς, ταἰςεὰ {πε Ἰοιιά 
ἀἴπ οἱ Ὀαίί]ε ατοιπά {λειι, Απά-πον Ῥίόοείεν απ(ἱοῖραίίπρ αξ-ἲῖ- 
πγεγα 1ἱ5 8µοσθ5», ρυί-ἵπ-ργαςί]σε α ΓΠεβρδαἱαη δἰγαίασεπα, {Γοπι Ες Ιη- 
ἰεΓςοΙΙΓ8ε Ψ(Ἡ (Παί παίίοη, Έονγ σἰγιηρ-αρ Πὶ Ργεξεηί πος-οί-αί- 
ίασ], Ὡς Ὀσίηςς Ὠῖς Ιε[ Γοοί 5ἰεαΚ1]γ {ο α ροβίοη Ρεμ]πά, ρτοϊοοίίης- 
νε]ὶ απἰετΙοτΙγ ἴἶιο ρίί οἱ Πὶ5 δίοπιαςῃ. 

1410. Τηβίοαἆ ος ἀνηλάλαξε ἴἶιε 3 ε]ιο]ῖ- 1418. ΤΙ{ογα!!ψ, δολ ὀείπρ' ἀεργίοεᾶ αν 
αθί Ίχα5 ἐπηλάλαξε, Ὀεγοπά αἰἰ ἀοιιδί Ρα. ! ἐο ἐ)ιεῖν Παιιά οί ἐπεκρεαν. Αἰάῑ5 ἴιας χεῖρ 

1419, Τμο «οΠΙΠΙΟΗ θὰ Κἶηρ 15 λόγχ»ν, | ἀποστερημένοις, ΝΙ ννηῖοῖ δοππε Μ88. 
ν ΙΟ Ὑαϊοκεναστ ρ]αιι51β]γ ἀθ[εηάδ. | ργεςο. ΟαπτότΙς σανο χεῖρε στερηµκένοις. 

1415. Α]άῑς απά «ενετα! οί]εις ανα 1419. Ὑαἰεκεπαστ τει οἀϊίεὰ ἐνθένδε 
ὡς δ᾽, Ὀιιὲ ΈΟΓΘΟΠ 8878 ὡς Υνα5 Ώενθι 38- ; {ΟΥ ἔνθεν δὲ, απ ἱπιργονθιπεηί ορ {αϊπ]γ. 
8116 {ΟΥ ἐις, ΠΟ πρὸς, θχοθρῖ 1η βδροᾶΚ- 1499. κἐῦ πως Ίᾶ Όθεη φαρε(αίεὰ {ος 
1ης Ο{ Ρ6Ι5ΟΗ5. Ἠο αιποίθΒ απ Ιηδίαηος καπως. Βπῖ Ετδί καὶ απποξ Ὦθ ππῖ(εά 
ος ή5 ΑΙεοἰκπ, Ποππος, Ο4, Ῥ.918, ὡς | Ὀγ ογα»ῖς υγ ἐ εκοερί ἵπ οοποροβϊ(ἴοη, 
ἀιεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει «εὸς ὡς τὸν ὁμοῖον. ἵ παπά Ποχῖ γούσας 6ΟΏΝΕΥΕ ἐὖ. 



94. 1497. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Προθὰς δὲ κῶλον δεξιὸν, δε ὑμφαλοῦ |» -]ν -|- -]ν τν -]ν κ 

καθῆκεν ἔγχος, σφονδύλοις τ ἐνήρμοσεν. [ν-ν-|--ἰν-Ιν -ἰνν 

Ὁμοῦ δὲ κάµψας πλευρὰ καὶ νηδὺν τάλας, | -ν -||- -ἴν -ἰ--ἰ- - 

ἔὺν ἀιματηραῖς σταγόσι Πολυνείκης πιπνεῖ. 1450 |--]--[- νυν νν- -ἰ-- 

Ὅ ὃ ὡς κρατῶν δὴ καὶ νενικηκὼς μάχη, |ν-|--(- -|- -ἰ--Ιν - 

ξίφος δικὼν ἐς γαῖαν, ἐσκύλευέ νι, [ν-ἰ--|- -ἰ--|- -ινν 

πὸν νοῦν πρὸς ἀντὸν ὂνκ ἔχων, ἐκεῖσε δέ. |- -|ν -ν -]ν -]ν -]» ν 

“Ὁ καί νιν ἔσφηλ᾽' ἔτι γὰρ ἐμπνέων βραχὺ, [ντ -Ι- νυν -ν-ίνν 

σώζων σίδηρον ἔν λυγρῷ πεσήµατι, 1450 |--|--ιν-Ιν-ιν-ινν 

μόλις μὲν, ἐξέτεινε ὃ ἒις παρ ξίφος ἱν -ἰν-Ιν -ν-||--ἰνν 

Ἐτεοκλέους ὁ πρόσθε Ἠολυνείκης πεσών. [ων -ν-ν-Ίννν]- -]- - 

Ταΐῖαν ὃ ὀδὰξ ἕλοντες, ἄλλήλοιν πέλας |- -|ν -τν -]» -- -]ν - 

πίπτουσιν ἄμφω, κὀυ διώρισαν κρώτος. [--ν -Ι- -ἰν-Ιν-ἰων 

Χο. Φεῦ, φεῦ, κακῶν σῶν, Οιδίπους, ὅσον στένω" |- -]ν -]- ν -]ν -]ν - 

τὰς σὰς ὃ ἀρὰς ἔοικεν ἐκπλῆσαι «εός. 144] |- -ιν -ᾖν -]» -|- -ν ν 

ΑΤ. Άκουε δὴ νῦν καὶ τὰ πρὸς τούτοις κακά. [υ -Ίν -|- -]» -]]- -]» ν 

ΤΗΕ  ΟΒΡΕΒ, ΑΝΏΌ ἘΝΟΙΙΙΞΗΠ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

Δε πεόθας δέξιον κώλονν καθήκε έ έγχος δία όμφαλου, τε εγήρ/κοσε σφόγδυλοις. Δε τάλας Πολυ- 
γείκης κάμψας πλεύρα και γήδυν ὃ ὅμου, πίτνει ἕυν ὁ ἁιμιατήραις στάγοσι. Δε ὡς δη κεάτων : και 

νενικήκως μάχη» δίκων ἔίφος ες γαΐανν εσκυλεύε γι) ου», έχων Τον νουν προς ἀύτον, δε εκείσε. 
Και ὁ εσφήλε νι. Γαρ Πολυνείκης, ὁ πρόσθε πέσων, έμπνεων έτι βράχυ, δε σώζων σιδήρον εν 
λύγρῳ πεσήματι, εξετείνε, μόλις μεν, ξίφος εις ἥπαρ Ἑτεόκλεους, Δε όδαξ ἑλόντες γαίαν πιτ- 
γούσι πέλας αλλήλουν άμιφων και κράτος ου διώρισαν. Χο. Φευν φευ, ὅσον στένω σων μάνωνν 

Οίδιπους δε Θέος Εοίκεεκπλήσαι τας σας άρας. ΑΓ. ΔΗ ακούε γυν τα Νάκα και προς τούτοις, 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Τπεη Ργεβείησ-{ογιγατά Πὶ5 πΠρηί Ίες, Ἡε ρ]απρεά Ἠῖς βνγογά τὶρ]ιί- 
{Πτοισ] (πε πανε], απά υ/5εά ἴί οη ἴο λα ρίηᾳ, ἸΠεγεαροη ἔἶῑε Ἡ- 
ἨαΡΡΥ Ῥο]γυίοες, ὑεμάίης Ες αἷάε απά Ῥοψγείς {οσείἩεγ, {α]]ς νυν] 
Πἱ5 ρυγρ]ε-Ρ]οοά {(Γ1ο]πς Τη ἀγορς.. 

Ηεγειροιι {πε οίΠεγ, ας ΙΓ γεα]]γ «οπαιετογ απά νὶοίογίοις Ιπ ἴ]ε 
ΠσΏέ, οαδί]ησ ἆονη Ἠ]Φ {αἱεΠίοῦη οἨ ίΠε σγουπά, νΥεηί-ίο-κίπρ Ἠ]πι, 
ηοί Εχίηρ Πὶς αἰίεπίίοη οἩ έἶα ΠηᾶΠ, Ὀαέ ΟΏ (Ίο Ριρροδε. Απά-ίμις 
πε ενεηί ἀεσεϊνεά Πἰπῃ. 

Έου Ῥο]γηίσες, Ἡε (χαί Πγεί «υπ]κ-ργοδίγαίε, Ὀγεαίλμίης κἰἰ]] α Π11ε, 
απά τείαϊηϊηρ Πῖ5 ν/ογᾶ ἵπ Πὶς ἀεαά]γ {αΙἱ, εχίεπάεᾶ, νιῃ- ἀΠΠοι]{γ 
Ἰπάεεά, {πε ροϊπίεά-Ρ]αάο {ο πε Ὠεατί οἳ Ε{έοείος. 
Νου οοηνιεἰνε]γ ργαβρίης ἴἶιο ἀπδί (Πεγ ἆγορ οἶοςε Όν οπε 4ηΠ- 

οίπεν, (με {πνο--- δέ (ως νΙοίοτγ (ίΠεγ Ἠανε ἀείεγιηϊηεὰ ποί. 
ΟΠοµύ5. Αίας! οἶας! (ο-ν]λαί-άεργεε ἀερ]ογε Τ (γ πηε[ογίαπες, Ο 

λάϊρις ! Ἠοννενευ {1ε ἀεὶίγ 5εεπὶ5 {ο Πάνε ΡτουροΏ{-ίο-οοππρ]είϊοη {1Υ 
ΙΠΡΓΕςα(ίΊοης | 

ἨΠπςδΕενοξκ. Ἡ εί Ηδίεη πον/ {ο σα]αιηϊί]εν εγεῃ Ἱι-αάά]1ί]οη-ἴο {Ἰοςε. 

1498. Οτοίῖα5 απᾶ 5ενοΓα] Ν55, ανα 1488. 8οΟΠΙΘ Ἠανθ λαθόντες, ἀλλήλων---- 
σπονδύλοις, ΝΠΙοΙ 19 οθεί(αἴπ]γ ]655 οί {1ο 1440. Α]άις α]]οίς (15 νευεε {ο Ογέ- 
Αἱὶο {οΓΠι {1αΠ σφογδύλοις. οἩ, {λε οπθ Ῥθβοτο 1ΐ {ο πε Ομογι5; απιά 

14239. ἘΟΣ πλευρὰ ΏΙΔΩΏΥ τοᾶᾷ πλευράν. | ἵπ Οἱ5 Ἰε 18 ιρροτίοἀ ΡΥ νατίοιΒ Μας, 
1490. ἔὺν ἀιματηραῖς σταγόσι, Π{ετα!]γ, Ῥου ̓Οιδίπους, ὅσον, Α]άῑ5 ρημίεὰ Ὀιδίπου, 

τοὐέ]ι ἰουᾶψ ἄγορς; ΟΥ πιογθ {6εΙΥ, ουἶέ]ι | σὸς ὤν. ΒΟΠΙ9 εά1ίθ Οιδίπου, γ ὃ ὅσον. (νο- 
61δ]ιοΨ ϱῇ ὑἰοο----ωλέ]ι ]ιῖ ϱ'ις]ιῖπρ' ὑἶοοά. | εαδ ἄτοπι ΜΒΡ. μας Οιδίπου, ὅσον. 

1458. πρὸς ἀυτὸν ὀυκ---ἐκεῖσε δὲ, ποπ αἲ ΄ 1441. Αἱάς, ἀτοίϊαθ, απά α {ενν Μ95., 
{ἴωπι--- δε έ1]δο. Ἱ. Θ., Άοιι αἆ υέγιπι, δὲά | 61νο ἐκπλήσειν, οίμει», απά 1 λη]ς {ας 
αἆ δρόϊία, ποί {9 έ]ιε πια, Όιιέ {ο ένο δροἱδ. | πιοτε οοἵεε(1γ; ἐκπλῆσαι, 38 4Ώονο. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1449. 9ῦ 

Ὡς γὰρ πεσόντε παῖὸ ἐλειπέτην βίον, |--{- -ν -ἰν-Ιντινν 

ἓν τῶδε μήτηρ ἡ τάλαινα προσπιτνεῖ. |- -]ν -|- -ι. .. -ν " 

Τετρωμένους ὃ ἰδοῦσα κωιρίας σφαγὰς, 1440 |» . τι” -]» "τν .. ο 

ὤμωξεν' ὦ τέκν͵ ὑστέρα βοηδρόµος ην μι Ἄρον Ύ 

πάρειµι' προσπιτνοῦσα ὃ' ἓν μέρει τέκνα, νι. -Ίν-ιν-]ν "Ίνν 

ἔχλαι, ἐθρῆνει τὸν πολὺν μαστῶν πόνον |--(ν-ι|--ίν-Ί--ινν 

στένουσ’᾽, ἀδελφή 9 Ἡ παρωσπίζουσ᾽ ὁμοῦ' [ν-ἰ--|--ίν-ἰ- -ἰν- 

ὦ γηροθοσκὼ μητρὸς, ὦ γάμους ἐμοὺς 1400 |- ωλ. "ᾗ- ΜΗ ην να ο. 

προδόντ, ἀδελφὼ Φιλτάτω. Στέρνων ὃ ἄπο |» -[» -]- -ν -]- -ιν κ. 

Φύσημ᾽ ἀνεὶς δύστλητον Ἐτεοκλῆς ἄναξ |- -]» -]- -]» ν ιν -]ν ο 

ἤχουσε μητρὸς, κἀπιθεὶς ὑψρὰν χέρα, |- -ιν -]- -]ν -]- -]» ᾠ 

Φωνὴν μὲν ὂυκ ἄφΊκεν, ὀμμάτων ὃ ἄπο |- -ν -ᾗ» -]ν «ιν -[ν . 

προσεῖπε δακρύοις, ὥστε σημῆναι φίλα. 1420 |» -]» ν -]- -ᾖ» -ᾖ- -]» ν 

"Ὃς ὃ) ἦν ἔτ᾽ ἔμπνους, πρὸς κασιγνήτην ἰδὼν, |- -ν -]- -]ν -]- -[ν - 

γραϊάν πε μητέρ, ἐῑπε Τολυνείκης τάδε" |- -ν -ᾗν -ιν . υη- -]ν » 

ἀπωλόμεσθα, μῆτερ, ὀμκτείρω δὲ σὲ, |» -]ν -ᾗν -τν -ᾖ[--ἰνν 

καὶ τήνδ ἀδελφὴν, καὶ κασίγνητον νεκρόν' |- -]ν -ᾖ- -ν -]]- -ᾖν » 

Φίλος γὰρ ἐχθρὸς ἐγένετ᾽, ἄλλ᾽ ὅμως Φίλος. 1460 [ν -|ν -νν ν]ν -ἰν -]νν 

ΤΗΕ  ΟΒΡΕΠ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Γαρ ὥς παίδε πεσόντε ελείπετην βίον, Ἡ ταλαίνα µήτηρ εν τώδε πρόσπιτγει. Δε ιδούσα τετρώ- 
µενους καίΐριας σφάγας, ωμώξε) ω τέκνα, παρείρει ὕστερα βοήδροµιος δε προσπιτνούσα τέκγα εν 
μέρει Εκλαίε, εθρήνει στεγούσα τον πόλυν πόνον µάστων, τε ἡ αδέλφη παρασπιζούσα ὅμου' ὦ 
γηξοθόσκω µήτρος) ω προδόντε έµιους γάμους, Φίλτατω αδέλφω. Δε άναξ Ετέοχλης άνεις δυσ- 
τλήτον Φυσήμια ἆπο στέρνων ηκούσε µήτρος, και έπιθεις ὕγραν χέρα, αφήκε μεν ου φώνην, δε 
ἆπο όµµατων προσείπε δάκρυοις, ὥστε σηµήναι φίλα. Δε Πολυνείκης, ὃς ην ἔτι ἔµπνους, ίδων 
προς κασιγνήτην τε γραίαν μήτερα, είπε τάδε᾽ απωλοµέσθα, μµήτερ, σε δε οικτείρω, και τήνδε 
αδέλφην, και νέκεον πασιγγήτον γαρ Φίλος εγένετο έχθεος, άλλα ὅμως Φίλος. 

ΤΕΑΝΡΘΙΑΤΙΟΝ. 

Έου αξία {ν/ο-5οηβ, ΡοίἩ-{αἱἱεη, νεγε γιεἰάϊπσ-αρ ἐΠεῖγ 11{6, (πα υγγείς]ι- 
εἆ πποί]ετ αί (λε νετγ πιοππεηί «οπηες-γηβΗίης-[ογνατά. Απά ΡεΓ- 
οεϊνίπρ' (ΠπεηΙ (ο Όε ριποίτιγεά γη Ππιοτία] ν/οαπάς, εΏε εαοι]αίσά, 
«:Ο πι 80µ5, [ απι αγγίοεᾶ ἐοο ἰαΐε α δµοσουγς ἴπεη (Πτονίπσ-Ἱπεγεε]{- 
ἄονπ Ῥεδιάε εν οἰι]άγει ἴπ ἵατη, εΏε ν/ερί---Ἡο Ἰαπιεηίοά να 
πποαηΙηρ {ῃε {εάίοιις Ιαῦος οἱ 5ιεΚκ]ῖησ (πει :----απά {Πεῖν αἰείετ, Ίο 
αεεοπιραπ]εά Ἠεν, αἱ ἴΏε 8απιε πε εχε]αϊηπεὰ, ““ Οἠ / κρρογίεγ οἳ 
πιψ πιοί]ιεγ’δ ασε, Ὁ γε υ]ο λαῦε θείγαγεᾶ γι ]ιορες ο) πιαγτίασε, 314 ἀεαγ- 
εδ ὑγοί]ιεγο /3. Νον Κἴπο Ἐίόέοε]ε», Πεανίησ {λε σαδρίησ Ῥγοσίῃ Εγοῖη 
Ἠὶς Ὀγοαρί, Πεατά ΠὨὶν πιοίπεν, απά εἰγείοβίπο-{οτίἩ Πὶς ]αχ-ο]αίηπη 
Ἰαπά, Ἡε αίεγεά ἰπάεεά ποί α γγοτά, Ὀιί {γοπη Ἠὶ5 εγες Ἡε αἆάγοςεεά 
Ἠευ ἵη ίρατς, ἴο εἰση](γ Πὶ5 αΠεςίίοη. 

Ῥυαί Ῥο]γηίςσες, ο ννας (1 Ὀγεαίμῖης, Ἰοο]κίησ αἲ Ἠὶς φἰδίοι απά 
αἱ Πἱ5 ασεά πιοίμογ, δροΚκε (πας: , Ἠε ρετίδι, Οἱ / πιοί]εν; έλεος, Ἱοιυ- 
εσεν, Ι ρῖΐψ, απἀ εὲς πι οἱδίετ, απἀ πιν ἄερατίες ὑγοί]ετ: Γον (λοισ] ὃε- 
πσ πιν Ρἰεπά Ίιε θεεαπιε ΤΙ επεπιψ, γεὲ δι ἐς Ίιε ἀεατ | 

1449. Τμενε ατο ἀἡ]εγεπί γαπάῖηςς | ννε βΠ(], σὺν παρθένω τει καὶ προθυαία ποδύς, 
οἳ (6 νοιδε: Α]άῑ μἰνεῬ ἐπεὶ τέκνωπε-| 1448. Ῥοτκοη (56ε ἴἶιο ποίς αἲ νθικθ 
σόντ᾽ ἐλιπέτην βίον. Εοἳ πεσόντε παῖδ, Πᾶ- | 1096) Ίχα ἔκλα), νο Τ Ἰανς αἱίογες {ο 
1Υ γεν πεσόντε τέκν.. ἔκλαι),8ἰπηϊ]ατ]γ {ο Το «ογ{θο(ΙοΠ ΤΙ πιαάο 

1446. Α]ά5 Ίχας καιρίους, Ὁαί Οαὐ{όγ8 {1π {πο Ἠόεινα, νογ8ο 828, 
καιρίας, Ὁλ]ο Ὑαἰςκεπαος Ρτοβεττες, 1458. Α]άας ρηηίεά λυγρὰν ξος ὑγράν. 
απ νν Ἠ]πα ῬοτεοἨ. Τπιπιεάϊαί{ε]γ Ὦθ-! 1466. Α]άπ8δ πετο οὐϊτεά α5 Γο]]οννς : 
{ου Ελῖθ νευσε ἵη α)πιοδί 6Υ6ΓΥ Πίο | δδ᾽ Τν ἔτ᾽ ἔμπνους) πρὸς κασιγγήτην δ ἰδών. 

{ 



960 146]. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Θάψον δέ μ’, ὦ τεκοῦσα, καὶ σὺ, σύγγονε, |--ιν-ν-ιν -Ιν-Ινν 
3 λα / λ / / ἐν ΥΠ πατρώα, καὶ πόλιν Φυμουμένην . |--ι--|- -ἰν-|- «ἰν - 

παρηγορεῖτον, ὡς τοσόνδε γοῦν τύχω ἱν-Ιν -ἵν-ἰν -ιν -]ν- 

χθονὸς πατρώας, κξι δόµους ἀπώλεσα. [-[ν-- ων -|νν 

Ἐυνάρμοσον δὲ βλέφαρά μου τη ση χερὺ, 14050 |ν -{» -ᾖ» . ν]ν -]- -ιν ων 

. / 5ο Το , 2) 
μῆτερ' τίθησι ὃ ἀντὸς ὀμμάτων ἔπι' |--ἰν -ν-ν-Ι- -Ιν- 

καὶ χαΐρετ᾽, Ἴδη γάρ µε περιθάλλει σκότος. |--|--|- -]ν ω υι- -]ν ν 

"Αμφω ὃ ἅμ ἐξέπνευσαν ἄθλιον βίον. |- -ν -]- -[ν -]ν ων 

Μήτηρ ὃ ὅπως ἐισεῖδε τήνδε συμφορὰν, |- -[ν -- -]» -[ν -]ν 9 

ὑπερπαθήσασ, Ἡρπασ᾽ ἐκ νεμρῶν ξίφος, 1410 |» -ν -]- -]ν -ν -]ν ω 
9] λ λ η. Ν 9 / | 

κἄπραξε δεινὰ, διὰ μέσου γὰρ ἀυχένος |- -ιν-Ιννν]ν -ν-[ν ν 

ὠθεῖ σίδηρον ἐν δὲ τοῖσι φιλτώτοις |- -[ν -ιν ιν -]ν -]ν- 

"Φανοῦσα κεῖται, περιοαλοῦσ᾽ ἀμφοῖν χέρας. |ν----νν]ν-[--ἰνν 

΄Ανηξε ὃ ὀρθὸς λαὸς ἔις ἔριν λόγων, [ν-ἰν -|--ν -Ιν-ἰ-- 

ἡμεὶῖς μὲν, ὡς νικῶντα δεσπότην ἐμὸν, 1415 |--|ν-||--Ιν-Ιν-Ινν΄ 

ὃν ὃ ὡς ἐκεῖνον ἦν ὃ ἔρις στρατηλάταις, |- τν -ἰν -ἰν -[ν-ιν ἓν 

ὃν μὲν πατάξωαι πρόσθε Πολυνείκην δορὶ, |--ἰν-Ι|--Ιννν]--ἰνν 

ὃν ὃ ὡς Φανόντων ὀνθδαμιοῦ νίκη πέλον, |- -ἰν -- -|» -|- -]» ν. 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΔΝΡ ΕΝάΙΠΣΞΗ ΑΟΟΕΝΤΙΟΑΤΙΟΝ. 

Δε Φάψον µε, ω τεκούσα, Χαι συ, σύγγοε, εν πατρώα γη, και παρηγορείτον Φυμούμενην πόλιν, 
ὡς τύχω τοσόγδε γουν πατρώας χθόνος, και ει απώλεσα δόµους. Δε ζυνάρωοσον βλέφᾶρα Κου 

Ὅπη ση χέρι μήπερ' δε τιθήσι αύτος ἔπι ὄμμιατων' και χαίεετε, γαρ ήδη σκότος περιθάλλει µε. 
Δε εξεπνεύσαν άθλιον βίον άμιφω ἅμια. Δε µήτης, ὅπως εισείδε τήνδε σύμιφοραν, ὑπερπαθησά- 
σα, ὕεπασε ζίφος εκ νέκρων, καὶ επράξε δείνα, γαρ ὧὤθει σιδήον δία μέσου αύχενος" δε Φανούσα 
κείται εν τοίσι φίλτατοις, περιθαλούσα χέρας άμφου. Δε όρθὸς λάος αγήξε εις έειν λόγων, Ἡ- 
µεις µΕΥ ὡς ἔµιω δέσποτην νικώντα, δε ὃν ὡς εκείνον’ δε στρατήλαταις ην έρις δι μεν Πολυνεί- 
κην πατάζξαι πεόσθε δύει, δε ὃι ὡς, αγόγτων, νίκη πέλοι ούδαμιου. 

ΤΒΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. 

Ῥιέ Όυγν πιε, Ο ραγεπί ο -1ή-ὐείπς, απ έ]ουι, 31 δἰδέεν, πι ή παίαί 
ἰωπάᾶ; απἀ εοποζἰαίε έιε εχαδρεγαίεά οτέη, ἐ]ιαέ Ι πιαν οδέαίτι ἐλῖδ-πιισ]ι αἲ- 
[εασέ οὗ πι ραίεγπαῖ εαγέ]ι, αἰέλοιρ]ι 1 ]ιαυε ᾖοδέ έλε ραϊασε. «πα εἶοδε ἐ]ιοιι 
«ιύπε εγο- [ἱᾷς ωλίλι ἐ]ίπε ιωπᾶ, πποίᾖετ, (ανά Ώε Ῥ]ασες Ἡεν παπά Ἠϊπιδε]{ 
ΟΠ Εἱ8 εγεβΒ) :---ἀαπα Γω:έ-γε-ιθεί, {ο αἰγεαᾶψ «αγλεδς «ιγγοιιπᾶς πιθ.” 
ο {πεγ Ὀτεαί]εὰ {ου (ειν ]-{αίεά Ἰἶνος, Ῥοί]-οί[-ίπεπι αἲ οἩςσ6. 
ἨετειροὮ (ἶε ΙΠοίμεΣ, 39-δοοη-α5 εΏα Ὀε[ε]ά {λε ἀερ]οταῦ]ε εγεηῖ, 

Ῥεγοπά-επάμγαπεε-δουΓονίης, δηαἰεΏεά ἴπο 5φοτὰ {γοπη-οιέ (πε Π{ε- 
ἱε5»-Όοάίθς, απ ρετρείταίεά α-άοεὰ-οί-μοτγοί---ἴου πε {γαρίς (πε 
είεαΙ (ΠτοισΏ ο πηϊάάἁ]ε οἳ πε (Πτοαί---απά ἀεαᾶ 9Ἠε ]ἱεδ οη έοςε 
πιοδί-ἀθαΓ {ο πετ, Πανίης Πσης Ὠετ αγΏα5 αγουπά ἴπεπι Ῥοίῃ. 

Χου εἰγαϊσηίνναγ ἴἶο απο τας τοβε {ο α οοπίεη!Ίοη οἱ Ἱγογάς---ἵνε 
Ἰπάεεᾶ Πο]άϊησ (αί ΙΩΥ ]ογά νναδ νὶοίογίοις, Όαί {ΠεΥ, (μαί (πε οίεΓ: 
απᾶά απποης (με σεηεταίθ (μετα να5 α ἀδριίε, δοππε αδδετί]ης-Ι{-γγαθ- 
ει/Πεἰεηί-παϊ Ῥο]γηίοες ΙΙ Πγεί ννΙ(Ὦ Ὠὶς 6Ρεαγ, αης οίπετς πηδ]ηία]π- 
ἴπο επαί, νμεγε-ίμε-οοπηραίαηίς-άῑς, νἱείοιγ εοι]ά Ρε]οπς {ο πεϊίμεγ. 

1464. ὮΟΤΕΟΠ 54Υ8, “΄ Αἲί οιτότο αἲἲ ΄ χεωνθεῖσ᾽ ἀνῆκε γαῖα µήνη καὶ δάπη, 11ΕΠΛ 
{Παίάαε ἀάάιι Τόἱο., αἱ Επριάερι ἁν-  οοντήρίπα 6556 πέπιο ποὮ νίάεί.” 
σιαί: καὶ γῆς φίλης ὄχθοισικευφθῶ καὶ τά- 14609. Ὑαἰεκεπαει” τεβάῖης 18 ἐσεῖδε. 
φω. Ῥτείότεα πάλη» άριιά νάβίοοςνε- 1470. Α]άπδ ρανο ἔκ νεκροῦ. Οτοιῖιβ 
πάτίαν περοπήτας, αἱ {ία δρομάόωπα 1, ἥρπασεν νεκροῦ. Τμ6 Ρ]ατα] νεκρῶν 15 οπ {νε 
αιάπίο Ἰόσο ἁνίάαί, αὲ καὶ δἳῖ ρα!» 5ε- | απο ο Μ88., απ γεῖ πείς 18 
ούπάα, ρισὸν Ώδολγ], δαρρί. 74 | εα(Πεεη!ΙΥ απαπιρίβιοῦθ. 
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Κάν τῷὸ ὑπεξῆλθ' ᾽Αντιγόνη στρατοῦ δίχα᾽ |--ἰν-- ιν ιν -ἰνν 

ὃν ὃ᾽ ἓνς ὅπλ᾽ σσον. ᾿Εὔ δέ πως προµηθίᾳ 1450 |- -]ν -ᾗ» -]» -ᾖν -» - 

καθῆστο Κάδμου λαὸς ἀσπίδων ἔπι᾽ |» -]» -]- -ᾖ» -ᾖν -τ» ω 

κἄφθημεν ὀύπω τεύχεσιν πεφραγμένον |--|----Ιν-ίν-ινν 

᾿Αργεῖον ἐισπεσόντες ἐξαίφνης στρατό». |- -» -ἷν -ἰν -]- -]εν 

Κὀυδεὶς ὑπέστη' πεδία ὃ ἐξεπίμπλασαν |- -τν -ι-ν υ]ν -ᾗν -]ν ω 

Φεύγοντες' ἔέδει ὃ) ἁγμα µυρίον νεκρῶν, 1450 |- -ἰν --- -ἰν-ιν-]ν- 

λόγχαις πιτνόντων. Ὡς ὃ ἐνικῶμεν μάχη, " |- . -]- κ |» -- -ν . 

ὃν μὲν Διὸς τρόπανον ἵστασαν» βρέτας, |- -]» -[ν -] ν -ν -ἰ» ω 

ὃν ὃ ἀσπίδας συλῶντες) Αργείων νεκρῶν, |- -]ν -]- -]» -]-- -]» ”. 

σκυλεύµατ ἔίσω τειχέων ἐπέμπομεν. |--|--ι- -[ν-ἷν -ἰνν 

"Αλλοι δὲ τοὺς Φανόντας Αντιγόνης µέτα 1490 |- -]ν -ᾖν -]ω ιν ω -ἰν υ 

νεκροὺς Φέρουσιν ἐνθώδ ὀμκτίσαι φίλοι». ἱν ιν -Ιν-Ιν-ιΙ- -ἰν- 

Πόλει ὃ ἀγῶνες ὃν μὲν ἐυτυχέστατοι |» -ἰν- ΙΡ -ν ντι 

τηὸ ἐξέδησαν, ὃν δὲ δυστυ χέστατον. |--ἰν-Ιν-Ιν-ιν-ἵνν 

ΧΟ. Ὃυκ ἔις ἀκοὰς ἔτι δυστυχία |- -ᾖν “-]νν -|ν-- 

δώματος ἥκει' πάρα καὶ λεύσσειν 1495 |- ν ν]- -]ν ῳ -|- η 

πτώµωτα νεκρῶν τρισσῶν δη | |-μν]|--|--|-- 

τΗΕ ΟΒΡΕΗΣ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Και εν τώδε Αντίγονη δίχα στράτου ὑπεξήλθε' δε ὃν ἥσσον εις ὅπλα. Δε πως ευ προµήθιᾳ λάος 
Κάδµου καθήστο έπι άσπιδων’ και εφθήµεν εξαίφνης εισπεσόντες Αργείον στράτον ούπω πε" 
φεάγμµενον τεύχεσι. Και οὖδεις ὑπέστη' δε φευγόντες εξεπίμπλασαν πέδια᾽ δε µύριον ἀέρια έρῥει 
νέκρων πιτγόντων λόγχαις. δε ὡς ενικώμεν μάχη ὃν μεν ἵσταδαν βρέτας Δίος, τροπαίου, δε 
ὃν συλώντες άσπιδας Αργείων νέκρων, επέµποµεν σκυλεύµατα είσω τείχεων. Δε άλλοι µέτα 
Αντίγονης Φερούσι ένθαδε τους Φαγόντας γέκβους Φίλοις οἰμτισαι. Δε μεν ὁι αγώνες εξεθήσαν ευ” 
πυχέστατοι τήδε πόλει, δε ὃν δυστυχέστατοι. ΧΟ. Ούκετι δυστύχια δώµκατος ἥκει εις άκοας' 
και ἤδη πάρα λεύσσει τάδε πτώματα τρίσσων γέκρων 

ΤΠΑΝΒΡΙΙΑΤΙΟΝ. 

Απά 1η {λε πεαΠ {ἶπιε Απηίάσοπε {τοπ {Πε αγγ νηἠνάτευν :---θαξ 
(Πεγ τιεῖεὰ {ο αΓΠ5. ΊΝον/ 5οππείιονγ Γογπα(εΙγ υγ] υγῖκε-ργεσαιι- 
ἴοη {Ἡε Ρεορ]ε οἳ Οαάπιις Ἰαά θεαίεᾷ (Πεπηρεῖνος ου ἐεῖτ 5ηίεἰἀ, 
απά-ίπας νε Ἰαά-ίπε-αάναπίασε οἱ εαάἀεπΙγ {αίησ-αροη {Πο Αγσίνε 
Ἠοβδί α5 γεί απασσουίγεά ἴπ ἰλεῖγ αγπ]ουγ. η Πεγείοτε πο οΠε πιαάε- 
α-είαπά, Ὀυί Πεείπσ {Πεγ εονεγεὰ ἴπε ρ]αῖας ---ν/]]δε Ιπβπ]ίο Ῥ]οοά 
ταη-ἱη-είγεαπις {Γοίῃ {νε ἀεαά {αίπς Ὦγ ἴἶια 8ρεα. 

Νον/ α5 νε νεγε-αοπαιιετοί» ἵπ {πε βσΗΐ, 5οπηε Ιηάθεά εεῖ-αρ {πρ 
φἰαίμε οἱ 7ονε, επθ]εΠι οἱ γὶοίοιγ---απά ΡοΠΠε ο{ 15 εἰγρρίησ-οβ’ {πα 
Ῥποί]ετς Γγοια ία Λγσίνες δἰαΐη, 5εηί {πε αρο]]ς ἵη γη Πῖη (η νγα]]ς. 

Ῥιϊ οἴμενς η Απάσοπε ατε Ῥεατίης Πἱέπογνναγὰ (ια ἀαξαποί «01565 
{ου ἰεῖν [γεπάς {ο οοπηπηϊδεγαία. 

Απά {λα έπερα σοη{οδίΣ Πανο Ιπ οπο γεερεοί {αγπεςά-οιέ πηοςί ξογίι]- 
παϊε {ου (πε οἱίγ,τΏοισί τα αποί[ετ πιοδίαη{ογίαπαίς, [ΓΕ 0ἱέ ἨΤοκεπσεγ.] 

ΓΤ]ιε ἀεαὰ ὑοάϊἱο οί Εἰέοεῖεα, Ρο]ψπίοεἙ, απιἀ «Γοοάδία 4ο 96ΕΛ ὄογπε οπ ἴπ αὐθαποε.] 

ΟπΠοκῦε, Νο ππογε {ε ΙΠΠαΡΡΥ-Φίαΐίε οῇ ἴἶχε ραίασε οοΙΠες ἴο ΟΓ 
Ἠεστίης: απά ΠΟΥΗ ἶς 1{ σίνεη τ15 {ο ες ἰΏθςε 601905 οΓ{{]ε {γεε ἀεοθασεά 

1479. Ὑπ]οκοπαες (Πουρ]ιξ Εῖς γεια) 1491. Ἐου φίλοις ΠΙΣΗΥ Ψ]] Ἠανο φί- 
Ἰμαὰ δε δριι]οδ]γ κας τ{οἆ {0Γ0Π6  λους. Το ἆσαά Ἰθτο πιθαπί πιηδε οξ 
ηοΟΥΥ Ἰο8ί, νν]οἰι ἶς ποῖ Ἱππρτοβαβ]ο, εΟΝΙΑ6 ὃς {Ίιοδε οϐ 1ο Ἠοιιδε ο{ (Εάΐμς. 

1485. Αἰάῑι9 απά εενενα] οΏ]θι5 Ἠαγθ | 1495. τοῖῖα5 ϱανε δύµατος, Ὀπῖ Ἁ]- 
µυρίων αρτεεῖης ψθ γεκςῶν. ἀπ5 απά δεγεταὶ ΜΒ, Ώαγο δωμκάτων. 

Ν 



95 
/ 8 ρω 

τάδε προς µελάθροις, ποινω λανάτῳ 

σκοτίαν ἀιῶνα λα χόντων. 
3 

ΑΝ. Ὃυ προκαλυπτοµένα 
/ « ] σ4 

βοστρυ χώδεος ἁθρὰ παρηΐδος, 
᾿ ν λ ὀψδ ὑπὸ πἀρθενίας τὸν ὑπὸ βλεφάροις 

Ε) / 

φοίνικ, ἐρύθηµα προσώπου, 
3 Ψ'. / 
ἀιδομένω, Φέρυµαι βάκχα νεκύων, 

/ ” 3 ”,ω 

κράδεµνα δικοῦσα κόµας ἄπ' ἐμᾶς, 
ὃ / 5 ” ”ω 

στολιοᾶ χροκὀεσσαν ἄνεισα τρυφας, 

ἄγεμόνευμα νεκροῖσι πολύστονο». 
ιν Ν / 
Α) ἀλ, ἰώ μον. 

ιο ) ο / 

Ὢ Πολύνεικες, ἔφυς ἄρ ἐπώνυμος. 
32 ο», 

Ωί μοι μοι, Θηδαι" 
Δ 2 3” Δ 

σὰ ὃ ἔρις, ὂνκ ἔρις, ἀλλὰ φόνω φόνος 
32 5! ΔΝ 

Οιδιπόδα δόµον ώλεσε, κρανθεὶς 
«/ ὃ ”» ε/ - 

αἴματι ὀειῶ, ἀθματι λυγθω. 

ΔΝ να] 
Τένα δὲ προσωδὸν, 
Ἂ ΄ / χ Ἱ 

3 τινα μουσοπόλον στοναχαν επι 
ἃ / ὃ / εν ἃο 3 δό 
ἄκρυσι, ὀώκρυσι, ὦ ὀομος, ὦ ὀόμιος, 

3 / 

ἀνακαλέσομαι;, 

1497. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

[ων (ντ -|--κν- 
ων ---ίκν-|-» 
[εν ν|-ν1- 

1500 |- ν]- υν]-νν]-νν 

|- ω »|- Μ ν]- νν]- ων]|- 

|--νν-Ινν-|-- 

|- κ] τν (ΙΓ Ινν- 
Γ..- 

1ὔ0ὔ [νν -|νν-|νν -|νν- 
ο... 
[--]ν-ἰ- 
[τν κ[Ενν]τν εν» 
|--]- -ἰν 

1δ10|-νν|-νν|-νν|-νν 
[εν ν]-ννκνν]-- 
[τν Ι--Ιἕνν-- 
ννννιν 
[τν Ισ  Ίτννίσνν 

1515 |-ν »|-«ν|-νν|--ν 
[ων ν ν]ν - 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙΦΗ ΑΟΟΕΝΤὕΟΑΤΙΟΝ. 
προς µκέλαθεοις, λαχόντων σκότια» αιώνα κοίνω Νάνατω, ΑΝΤ. Όυ προκαλυπτόρενα ἄθρα βοσ- 
τρυχώδεος παρήϊΐδος» οὖδε αιδόµιενα τον Φομίχα ὕπο παρθένας ὕπο βλέφαροις, ερυθήµκα προ- 
σώπου, φέρομαι βάχχα νέκυων, δικούσα πραδέµνα ἀπο έµας κόµιας, αγείσα προκοέσσαν στόλι- 
δα τρύφας, πολύστογον ἀγεμονεύμα υεκροίσι. Αι αιγίω (κο. Ὦ Πολυνείπες) άρα έφυς επώνυμος. 
Ώι οι µου Θήθαι" δε σα έρις, ουχ. έρις, άλλα φόνος, πράνθεις φόνω δείνω ἄίματι, λύγρῳ ἀίματε, 
ώλεσε δόµον Οιδίποδα. Δε τίνα προσῴδον, η τίνα μουσόπολον στόνᾶχαν αγακαλέσοµαι ἔπε 
δάπευσι, δάκρυσι) ὦ δόµὀς) ω δόµος; 

ΤΕΑΝΕΙΑΤΙΟΝ. 

1η-{γοπί-οί πε πιαηδίοπς---α]]οί(εά α ΘΙΟΟΠΙΥ εχἰδίεησθ Ιπ οΠεΕ-ΟΟΠΙ- 
Ίηοη ἀθαί]ι ! 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ. [ Ργοσεεᾶῖπρ οπιωαγα ἐο έλο Ῥαΐασε «αέε, Οίεί Μοιγπεν ἵπ 
έε Ργοσεαδίοῃ,] Νοί νεϊίησ {ε-άε[ϊσαίε-Μο[ίηπεςς οΓ πιγ τ]ησ]εί-σογετεά 
εἶεε]ς, ποτ τεραΓάϊηρ (πε ΤοδΥ-Ρ]ου/ οἱ γ]γρίη-γουιίΠ, απάες ΠΙΥ Ἰἀς, 
{πε Ὀ]αδΠίης-Ιπί οἱ Ι1γ ουυπίεπαηςε, 1 ΔΏ1 Ώογηε-δἱοης, (πε-(Γαπίΐς- 
οοπιραηίοῦ οἳ (με ἀεαά---γεπάῖηρ (πε Π]]εί {Γοπι πιγ Ἠαῖτ, τε]εσίῖπρ 
{πο «αῄ τοπ τοῦε οΓ ΠΙΥ ἀε]ίσιί---ίπε 5ος -οοπγι]δεά οοπάιοίου οἱ (Πε 
ἀερατίες|---Αἶαδ! Αἰας! ΑΠΩ! πε! [ γεερς οὐ ετίψ.] 

ΟΙ! Ῥο]γπίοες, (γ]γ υναςί οι οογγεβροπἀεηί-Π(-(1γ-παπιε ! 
ο Ύους πια! πια! {ου Τμερες! σἶησε {1Υ δίτί{ε, πο εἰγῖ{ε, Ὀυί ππαγάες 
εοπδυπηπηαίεά 1π πηωτάες γηίὮ ἀγεαά(αι Ὀ]οοάξ[μεά---Ψ( πιουγη/{α] 
Ρ]οοάρ]ιεά---μας ἀεείτογεά {ἶε {απαῖϊ]γ οἱ ἱάϊρις! | 

Βαί πνηδί Αιγε]]]ηρ-(ΓαπδροΓί-ο{-ξοίΓΟΥ;, ο; Ψ]ιαί πιε]απο]οΙγ ἀῑνσε 
αἰα]] Ι ἵηνοΚε τεβροηδ]νε {ο Π1Υ {εαγς-- -ἰο ΠΙΥ {εατς---Ὁ Ποπιε, 0 Ἠοππε, 

1499. Α]άῑδ Ἰᾶ8 προσκαλυπτοµένα, ΘΥ- 
τοηεοιδΙγ Ῥεγοπά οοπίταΚΙςτῖοη. 1ανθ. 
πο ἀουΏί βοστρυχώδεος 5οι]ά Όε βοτευ- 

"χώδεος, απ Ρ]ασεά αἲ ἴε επ οί (5 
νει»ε, παΚκίηρ Ιί α ἀαοίγ]ῖς ἰείταπιείες, 

"᾿θπά {πο πεχί α ἀαοίγ]ὶο ἀππείθ». 
“10085. Ῥενετα] οᾷ]1{οΓς σίνθ ἀιδουμένα. 

Τ]ο 1ηο {ο π1θ 3ΘΕΠΙ5 οοιταρί, 1Γ1ί Ῥε 
βεαηηεά 48 απ απαρορείῖο ἀππείει, νεκύ» 
ων πηυδί Ῥε εοηδίἀεγεά αἲ Ι4Π10118. 

1606. Ῥοϊβου ρα1ἆ πε οοι]ά Ἠετθ ρτθ” 
{ΕΥ στολίδος κροκόεσσαν ἀγεῖσα τρυφάν. 

1611. ΑΙάπ8 Ἠαβ Ὀιδιπόδαο. Βεϊναςι. 
κεανθεὶς 8Ώὰ κεαθεὶς εάΙ{ΙοΏΒ ννανες, 
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|-νν]|- νν]-νν]-νν 

“ 
”ὐ 

τρισσὰ Φέρουσα τάὸ ἁίματα σύγγονα, 

µατέρα καὶ τέκνα, χώρμωτ᾽ Ἐριννύος : |-νν]|-νν]-νν]-νν 

3Α δόµον ᾿Οιδιπόδα πεόπαν ὤλεσε, |-νν]-νν|-νν]-νν 

τῶς ἀγρίας ὅτε 1590 |- ω »|- ων 

δυσξύνετον ξυνετὸς µέλος ἔγνω, |-νν]|-νν]|-ν ν|-- 

Σφιγγὸς ἀοιδοῦ σῶμα Φονεύσας. |- - »]- -]- . ν] Ὅ, 

Ἰώ μοι πάτερ' |» -- ων 4. 2Κ 

τίς Ἑλλὰς, ἢ τίς βάρθαρος, [ν -τν -]ι- -]» ν 

ἢ τῶν πάροιθεν ἐυγενετῶν ἕτερος, 1505 |- -ιν -Ίὶ» -υ ν|- έν Ἡ 

ἔτλα κακών τοσῶνδ' |- -ι» -[ν . 

/ 

ἁήματος ἁμερίου |-ων]|-νν|- 

τοιώὸ ἄχεα φανερά; τὰ ος 
Τάλαιν, ὡς ἐλελίζω" |» .- ν]ν -- 

τίς ἄρ᾽ ὄρνις Ὦ δρυὸς Ἰ ]ὀβθ]νν- ν|-νν- 
ἐλάτας ἄκροκόμοις ων --ἰκν- 

ἀμφὶ κλάδοις ἑζομένα νυν νν- 

[κν-ἴνν--ἷν µονομώτορος ὀδυρμιοῖς ἐμοῖς 

ἀχήσει ἕυνωδός; [ε--ἰν-- 
168ό |-νν -|-νν- 

|-νν|-- 

τΗΕ ΟΠΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟάΙΗΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Σδλ/ Ν Αΐλιον ἀιάγμασι ἃ 

τοῖσδε προκλαίω, 

Φερούσα τάδε τρίσσα σύγγονα ἄίματα, µάτερα και τέκνα, χάρµατα Ἐρήγυος; Α πεέπαν ἆ- 
λεσε δόµον Οιδίποδα, ὅτε ξύγετος έγνω δυσξύνετον µέλος τας όγριας, φονεύσας σώμα αοίδου 
Ἓφίγγος. Ίω µοι πάτερ' τις Ελλας, Ἠ τις βάβθαρος, η ἕτερος των ευγέγεταν παροίθεν ἁμεέριου 
ἄΐίματος, ἔτλα τοίαδε φάνερα άχεα τοσώνδε κάκων» Ταλαίναν ὡς ελελίζω" τις άρα όρνις ἐζό- 
µενα άμφι ακρύκοµοις κλάδοις η δεύος η ἔλατας) µονοµάτορος αχήσει ζννώδος έµιοις οδύε[κοις } 
Ἁ προκλαίω αίλιγον τόίσδε αιάγµασι, 

ΤΠΑΝΡΤΙΑΤΙΟΝ. 

Ῥεαγίηρ {ἴΊεςε (Ἴγεε ἸΚἰπάγεά 6ΟΓΥ-60Υ5Ες, ΠΙΥ πηοίπεγ απάἀ Πεν ο[]]- 
ἀτεῃ, {λε ΊοΥ οἵ ἴπε Έατγ ΟΕ πετ (ἶπαί υ{ίετ]γ απάϊά (πε Ἠοιςα ος 
(άἱρις, νεη «γεννά Ώε εοπηργεβεπάεά {Πε εαῦί]ε 5οησ οἱ {πε ογιε] 
οπε---ἀοοιπῖης {ο-ε]ααρ]ίεγ {νε Ώοάγ οὔ{1ε πιυθίὶσαϊ ΒρΗΙΗΧ. 

Αἶαδ! πε! ΠΙΥ [αίπεγ! Ἰἡ]ιαί ἄτεσεῖαη, ο: ναί Ὀαγατίαη, οἵ ναί 
οἴμει ποβ]γ-ἀεδεεπάεὰ ἵπ-[ογαιεγ-ππιες, ος πιοτία] Ῥ]ουά, εγεν επάιγεά 
βοἷι πηαπ]{εςί δαΠετίησς ος 5ο ΠΙΣΠΥ Ι]]ς ὃ 

Ὑψτείοπεά πε, ουν 1 πιουν! γπαί Εἶγά εἰίῆπσ οἨ ἴἶε Ἠϊρ]ῃεςί 
Ῥουρίς οἱ (λε οα ου οἱ ἴἶε Ῥίπε, ἀεργίνες-ο[-ἰίδ-πποίπες, νη]] εἶπς 
1η-σοποοτέ γἰ(Ὦ Π1Υ Ἰαηχεηίαί]οης5ὸ Πο απη- ψαϊης-{ογί] ἴμπε «ιταῖη- 
ο(-αηραἱθ]ι-{ΟΓ-Π1Υ-ΡΓοί[εΓ», ἵπ-αάἆ ἁῑί]οη -(ο-ίΠεςε-δοῦ-Ργοκεπ-αεσεπίς, 

1591. Α]άάβδ ϱανε δυσξζυνέτου ζυνετὸν µέ- οἳ, -- -ν -]ν -ἷων -ἰν ω ων Τ βπρροξα! 
ος ἔγνων ΠΙΟ αοοοτά μοῖ υγ] {πα 1529. Α Ρ]υταΠ{γ οἱ Μ88, απὰ Α]άῑς 
86Π56, (πτοίῖας απά ππαπγ ΝΤ85, Ἰανο 
ἔγνως, Ὀαά]γ---ίος ας γεί ἴἶια {αίμες Ἰαβ 
ηοί 8ΡΟΚΕΘΗ, ΠΟΓ 8 Ἀθ ργεβδοηῖ. 

15498. Ἐϊπρ {ΟΠ1 ΦΟΠΊ ΛΤΡΡ, οἁ]ίοά 
µάτερ (νν]ής]ι αί αἲἱ ενεηί5 ουρ]ιέ {ο Ὦο 
μᾶτερ). Ὑαἱοκεπαςσς, Ιπά6εά, αἀορίεὰ 
μᾶτερ, Υεῖ πάτερ 56ΕΠΙ8 η]ρηζ. 

1595. Τη Αἰάάδ απά πιοδί ΜΡ8., νο 
τοβὰ προπάροιθεν. ΤΟΙΦΟΠ οκ]]5 {]ῖς νειςα 
Ἀπέέ ἑωηιδέιοριις, -μ[υ-Ινήθνν]-νν]ν, 

. 

αν ἐλελίζε, Βτιποκ εἀϊλθεὰ ὁτ  ἐλελίζω, 
ρατί]γ ἔτοπι οοπ]θοίπτθ. 

1058. Ἐάϊίοις αγθ πιπο]ι αἲ νατῖαησθ 
ἵη Οῖ ᾖπο. τοῖς Ἰχὰβ κεονοµκάτωρν Αἱ- 
ἀπβ απά οί]θγς ϱἱνθ µκονοµάτερος. Βτιποῖς 
{Ο0Γ ὀδυρμοῖς ἐμιοῖς, Ρτἱητθά ὀδυρμῶν ἐμῶν. 

1606. Ῥοϊ»δοπ αἀνοσαίεά απά ρτίπιεἀ 
προχλάω, Ἰ Ἠανο σθδίογεᾶ προκλαίω, {ΟΕ 
Ἰη πιΥ Πππαβ]ο ορ]πἰοη κλάω θά κλαίων 
ατθ ἀῑδίαποι]γ ἀϊβετοπί νειῦΒ. 
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δν  ”ὁ ὃ ΄ λ .Ἀ 
μονᾶοὸ ἄινωνα ιώξουσα, πον ἄεί 

/ νά ῳ 

χβόνον ἔν λειθομένοις δακρύοις 
ο 9 / 

τιν νιαχησώ» 

/ 3 Ν . . 
τῖν ἐπὶ πρωτον ἀπὸ χαΐτας 

ο.’ 5 Δ ν. 

σπαραγµοις ἄπαρχας βαλω; 
Δ Γρω / 

Ματρὸς ἐμᾶς διδύμιοις 
{ λ ο» 

γάλακτος παρά µαστοές) 
Ἂ ΐ ο” 

ἢ πρὸς ἄδελφῶν 
3 /{ ΣΑ / ο 
ουλοµεν αικίσµατα δισσῶν 5 
2 λ ο Ἆι / 

Οτοτοὶ, ὀτοτοί. Λεῖπε σοὺς δόµους, 
5 9 / / 
ὅλαον ὄµμµμα Φέρων, πάτερ 

ΔΝ » 2 / 
γεραιε, δεῖξον, Οιδιπόδα, 

λ 3.” / κ ου δό 
σον ἄινωνα μέλεογ᾽ ος επἰ ὀωμασιν 

5 ΄ 2Ι ῳ Ὁ, Δ 
ἄέριον σκότον Όμμασι σοΐσι βαλὼν, 
/ / ” 
ελκεις µακρόπνουν ζωάν. 

/{ 5 2 Δ / 

Κλύεις, ὦ κατ ἄυλὰν ἅλαίνων, 

γηραιὸν πόδω δεµνίοις 

1097. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 
9. . , 

νυν” 
νν νυν - 
ναι 

Ιδ10|ννν-]νν 1: 
ν--ἴν--ἴ-- 
εν |-ν. 
ν- -ἰνν-ἰ- 
-υν]-- 

Ιδ15 [τον [τνν 
κ ν-[ήν-]Γ 1 ν 
Γον Ί- νο ον 
α--- 
εἰνννκο νο” 

1560|-ν|-ν- νν -ν]- 
-αρος 
μμ. 

” /. δύστανος ἰαύων 5 |- ο ω]- ὃν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΘΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

διαζούσα µόναδα αιώνα» Τον χέόγον ἀει εν λειθόμενοις δάκρυοις' τίγα ιαχήσω» Έπι τίνα πρώ- 
πον βάλω απάρχας άπο σπαράγµοις χαίτας» Πάρα δίδυµοις µάστοις γαλάμτος έµας κάτροςν 
η προς ουλόµενα αμκίσµιατα δίσσων αδέλφων» ΄Οτοτοι, ότοτοι. Λείπε σους δόµους, γεραίε 
πάτερ, Φέρων όλαον όµµα, δείζον, Οιδίποδα, σον µέλεον αιώνα" ὃς ἔπι δώμασι βάλων αξριον 
σκότον σοΐσι όκµιασε, ἕλκεις (ιακρόπγουν ζώαγ. Κλύεις)ω αλαΐνων κάτα αύλαν, δυστάνος ιαύων 
γεραίον πόδα δέµνιοις » ; 

ΤΕΑΝΒΙ/ΑΤΙΟΝ. 

αὈοι{-ίο-][εαά α Ἰοπεφοῦῃε Π{ε----ΠΩΥ ἔἶππε (Ωτοµ/ῥ]ουί 1π ἐγ]οΚ]ίηρ έεαγ] 
Ἠλ)Π]σ]ι-οί-ίπεπι θα]! 1 Ὀοδνα]] ὃ 

Όρου ν][α-οπε Πγοί οἰια]! 1 εαί{εΓ {Πε ρηπατγ-ο[ῄεγίησα {γοπ] {πε 
Ῥ]αοκίησς οἱ πωγ Ἰαῖτὸ Όπ (πε (ῖη Ὀγεαρίς οἵ παῖ]ς οϐ ΠΩΥ πιοίῃεγ, 
ος οἩ {16 {αίαὶ ννοιᾶς οἳ ΠΙΥ πο Ὀγοί]μεγε ὃ 

[9] Ἔπουλ» αἱ έ]ιε Ῥαΐασε «αΐε, απἀ οαἰῖς Ιοιᾶίψ.] Πε! οί Πογ! 
ἨεΥ ! ο! Ἠογ! 

Ίμεαγε {ΏΥ τωαηβίοης, Ο αρεἆ {αίπετ, {ογν/αγάϊης ΙΠΥ εἱρΏί]εςδογε---- 
εχΏἰοἰί, ο ἀἱάῑρας, {1γ ἀερ]ογαβ]ε είαίε-ο[-εχϊείεησε ! 

Τῆοι π]ο, Πανίηρ ψΙΠῖη (ΠΥ ραίαοε οΏεά σἱοοπγ ἆατ]κηθββ οἵεΓ 
(πο οτΏς-ο[-γΙδίοη, ατγί-ἀτασσ]ησ-οη α ΥΕΒΓΙδΟΠΙε ]{{ε | | 

Όοςί (οι Ώθατ, Ο) νναπάετεί 1ῃ ίπε Ἰα]|---ίμοιι Παρίεες Ππαη, τοςί- 
ης {Ἠγ γείεταπ {οοί οη {Πε ος] ὃ 

1597. Τηρίεαά οἳ µοάδ, νο απά Ἱῃ 
ΊΠΩΏΥ εάΠ1οΗ5, απ αἴποης {πεηῃ Μἶναί οί 
Α]άπβ, μόνα δ, ἃ ἀῑνίδίοη αίορβεί]ετ ἵπ- 
ἀε[επεῖρΙε. 

1558. ἸΜιββιανε βΥδί ΡΤοροδεά δακρύ- 
οις τν, {ΓΟΠΙ δακρύοισω Οἱ δάαχρυσυ. 

1540. τοις οἀϊίοά πρᾶτον, α Ὡονί. 
οἵδηι νυμ]οῦ πο οτε εἀΙίογ αρρεατς {ο |. 
Ἰανε {οιμά 1η Μ88., αιιᾷ χεγείογε ἵη 
αἲ] ρτοναβίγ εἶνε εβεοί οἑ ααςϊ]ἀεηίέ. 

1549. Αἰάιβ Ἰᾶδ µατέρος ἔν διδύµοις, 
ππθηςα Βνπποῖς σανο ἢ διδύµοις. 

4545.1988.απά εἀΙΙοηΏδΣεεπ1 {ο Βας- 

ἰπαίο Ἠεγε Ῥείνεεη δισσῶν απᾶ νεκρῶν. 
1046. Α]άῑδ οπηξέεςά {πε δεοοΠάἆ ὀτο- 

το Τη 1 Ίἶπθ, οοπίΓαςγ {ο δενεταΙ 
Μ95., απά Ικεννῖδε {ο Πήπιβε]{ αἲ νοι»θ 
1696, ης ρῖνοβ λεῖπε οοτγεο!]γ. Οορίθβ 
ποί α {6νν μανθ λίπε ἵπ Ώοίῃ Ρ]αςθΒ. 

15468, Εου Οιδιπόδα, ΛΙά18 ἰναβ Οιδίπου. 
1051. Βα1Πες απά ο{]1618, {ΟΥ µακρόκπ- 

νουν, αἀορίεᾶ κακεόπουν---ἴτοπι ΙΜ98. 
1954. δύστανος ἴπ Ιἶειι 06 δύστανον, ἵ8 4π 

απιεηάπιεηί ποίεεὰ ὮΥγ Βοα]ΐσεγ. Απ 
ἀηδίαπος ο{ ἐς 6απιε ἀἰδοΓεραπογ ος- 
ουγγοᾷ αἈογς, Υ. 19696. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 15550. 101. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

τί μ ὦ παρθένε, βαμτρεύμασι 1220 |» - -ᾖ» υ- "ν ν 

τυφλοῦ ποδὸς ἐξάγαγες ἒις φῶς, |--νν--νν|-- 

λεχήρη σκοτίων ἐκ 9αλώμων, |ν--ἵνν- -νν- 

ὀμκτροτάτοις δωκρύοις, |- ν ν|- ν »|- 

πολιὸν, ἄιθέρος ὤφανὲς ἔΐδωλο», |- νυν -ᾖ» νννυ ν]- -υ 

ἢ νέκυν ἔνερθεν, 1260 |- ων »|- ν 

Ἄ πτανὸν ὄνειρον 2 |- ων υ- ω 

ΑΝ. Δυστυχὲς ὤγγελίας ἔπος ὄΐσει, |--ν|- εν |-νν|-- 

πώτερ᾽ ὀυκέτι σοι τέκνα λεύσσει . ν -» υ -τ» υ -|- ο 

φάος, ὀνδ. ἄλοχος, παραθάκτροις |» ν -]» ν -]ν ν -|- ́  

ἃ πόδα σὸν τυβλόπουν Φεραπεύµασιν 12605 |- ν υ]- ω ν]- υ ν]- νυν 

ἄιὲν ἔμοχθει' πάτερ, ὢ μον. |- υν]- -ιν ω -]- κ 

ΟΙ. Ὢ µοι ἐμῶν παθέων' |- ν υ]-- ω ν]|- 

πάρα γὰρ στενάχει», καὶ τάὸ ἀὐτεῖν. [» ν-|νν -]- υ ν|- 3 

Τρισσαὶ γυχαὶ ποία μοίρα, |--|--|--|-- 

πῶς ἔλιπον φῶς, τέκνον; ᾿Αύδα. 1770]|-ν »]|- |» ω -]- ἁ 

ΑΝ. Όυκ ἐπ᾽ ὀνείδεσιν, ὀυδ ἐπιχάρμασνῳ, [-υν]|-νν]- νν]-νν] 

ἀλλ᾽ ὀδύναισι λέγω" σὸς ἁλάστωρ, |-νν]-νν]|-νν|-- 

ξίφεσιν βρίθων, |νν -|- ,. 

ΤΗΕ ΟΝΡΕΒ, ΑΝΌ ΕΝΙΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. Τι, ω πάςθενε, οικτρότατοις δάκρυοις, εζάγαγες µε εις φως βακτρεύμασι τύφλου 
πόδος, λεχήςη εκ σκότιων Φάλαμῶν, πόλιον, άφανες εἰδώλον αἴθερος, Ἡ γέκυν εγέρθεν, η πτάνον ονεί- 
ϱυν} ΑΝΤ. Πάτερ, οίσει δύστυχες έπος ἀγγέλιας' τέκνα σοι ούκετι λεύσσει φάος, οὖδε άλοχος» 

ἆ αἴεν εµόχθει σοι τύφλοπουν πέδα παρασάκτροις εραπεύμιασι" πάτερ, ω οι. ΟΙΔ. Ώ µοι 
έµων πάθεων' γαρ πάρα στέναχευ, και αὔὕτειν τάδε. Ποία (κοίρα τρίσσαι ψύχαι, πως, τέκνο, 
έλιπον Φως» Αὖδα. ΑΝΤ. Ουκ έπι φείδεσι, ούδε επιχάρµασι, άλλα οδυγαίσι λέγω" σος αλά- 
στωρι βείθων ἔίφεσι, 

ΤΒΑΝΡΙΓΑΤΙΟΝ. 

(ριρυς, [Επίεγίής /γοπι οιέ έ]ε Ῥαϊαοε.] ΥΝΗΥ, Ο ν]τοῖη, ν(Ἡ (11 
πιοδί ρἱΜ1{11 νγεερίης, Ὠαδί (οι ἀτανγΏ Ἠῃε {οτίῃ Ιπίο {ἶιε Ιἰσ]ᾗί οἨ ἴπε 
στορίης-εαρροτί οἳ α Ὀ]ιπά {[οοί---]ε Ῥεγπιαπεηί-Ιηπααίε ἴτοπα Ἠ]ς 
ἀατ]κεοιηε οΠαΙπΏεγς---ἰε Ίοατγ-Πεαἀε-ππαῃ----ᾱΏ οΌεοιτε Ῥ]απίοπι 
οἱ αἰ-γ----ᾱ ν/βδίε-εογρδε {Γγοιη-Ρεπεαί]-ίΠε-στουπά, ογα Πἰ{1πσ ἆγεατη ὲ 

ΑντίισονΕ. ΟΙ! {αίπαι, ίποι παδί Όσοατ- ν( α ἀῑδίγερεῖπς Ρῖεοε οί 
Ιη{ε]ίσεησε: “΄ Τη εἰτἰάγεη πο ἴοπρεγ 8εε ἐ]ε ἰἰσλί---πον ἐᾖψ οοπδογέ, 
δε ἐλαί εὖεν (ου ἰπρίγ-αέεπάεᾷ ο ἐν φὶσ]ιέ[ες-/οοίεᾶ δέερ ωλ(]ι δἱα[[-1ἷχε 
Φεγοίσεδ.----ΑΠ ! {αἴμεν, ος πιε ! 

Μριρυς. Πεγ-α-άαγ πε! ΠΙΥ εαΠεγίησς! Έογ 1 Ἰπανε σαι1ςα {ο ΠΙΟΙΙΓΗ, 
αΏά {ο υ{{εΥ {λεςε εχοἰαΙπα(1οης! 
Ὦγ νν]αί ἴαιε ἀἱά (λε (ητες Ἰἶνες, οῦγ, ΠΙΥ ο]]]ά, ἀῑά (ἴπεγ αι] ια 

Πσῇίὸ Τε] πια. 
ΑΝΤΙΟΟΝΕ. Νεϊλευ Υν( τερτοας]θ8, Ώου Ψ( οχι]ίαίίομ, Ὀαέ υγ ἰ(]ι 

δαάπεςς υΥΙ]] Τ δρεακ: “Την εοἰ]-σοπίιδ, ροπάεγοιισίγ-ἰαᾶεπ ιωέ(] διυογᾶς, 

155050. Όπαπν οἀ1έίους ανα τί ὁ᾽, απά } Ἠ6β8Ψ8, {ο ΤεΠά6Γ {]ιε δγδίθιη οοπρ]είο. 
η 16 πεχί νοιςο ἐξάγεις {ου ἐξάγαγες. 1664. Α]άα» εἀ]ίεὰ ὃ παρὰ βάκτροις, 

1568. Βϊης ρ]ασεὰ ὦ Ῥείοτε πάτερ {ο | Μαπγ Μ35. Ἰανο 8ΙΠΙΡΊΥ τυφλόν. 
ΏιαΚο (ο νειβε ασαἰαἱθοίίο. Ῥονεοπίε]]ς] 1668. ΜΒ». ννανες Ὀθίννοθη στενάχειν 
18, [πο Ἰθαγηει] Ἠανο 1 Τη{ο ΘΓΡΟΓΕ ΤΠ | απά στεγάζει. Β0Πης ΟΠΙΙΕ καί. 
Όμε αὐδεφιεηί μος, ὉΥ επἀεανουτῖης, 15Τ0, Ίο «ΟΠΙΠΙΟΠ τΤΕΒΔΙΗΡ ἶδφάος, ὦ. 



109 1574. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

|-νν|-νν]-νν|-α 

]ὀ7Ἰδὄ[νν -|νν -|--ἰ-νν 
|-- -|- κιν υ-]νν- 

καὶ πυρὶ, καὶ σχετλίαισι µάχαις, 

ἐπὶ παϊδας ἔσα τοὺς σοὺς, ὦ πάτερ. 

ΟΙ. Ὢ μοι, ἀὶ ἄ. ΑΝ. Τί τάδε στενάχεις} 

ΟΙ. Ὢ µοι τέκνα. ΑΝ. Δι ὀδύνας ἂν ἔρας, 
Ε) λ 60 . δ ρα κ / 
ει τα τεθριππά Υ ες ἆρματα λεύσσων 

[-τ]τνΙνντ]νν- 
[- κό στ 1θνν]-- 
[τν ν]γ κ (τν -- 

1680 |-νν|--ἰνν-|-« 
ἱ-ν«]- νν]- νν|-νν 

ἀελίου, τάδε σώματα νεμρῶν 

ὄμματος ἀυγαῖς ἐπενώμας. 

ΟΙ. Τῶν μὲν ἐμῶν τεκέων Φανερὸν κακόν' 

ἃ δὲ τάλαιν᾽ ἄλοχος, τίνι μοι, Τέκνον, ὤλετο μοίρα} ἱάάάάας ΗΕΧΑΜΕΤΕΝ 
{ 

[νυν ννννν|-νΊννν|- ΑΝ. Δώκρυα γοερὰ Φανερὰ πᾶσι τιθεµένα, 

φέκεσι μαστὸν ἔφερεν, ἔφερεν - |- ν .]- υ]ν ω υ[ν νω 

ἑκέτις, ἱκέταν ἄιρομένα. 10230 |ν ω -ἰν ῳ -|- ν »]- 

Ἔδρε ὃ) ἐν Ἠλέκτραισι πύλαις τέκνα, |-νν]|--|-νν]-νν 
/ ν η 

λωτοτρὀφον κατα λείµακα, λόγχαις 

λ 
κοινὸν ἐνυάλιον |- ν »]- ν υ]υ Ὁ 

’ {/ / 
ΜάΤηρ, ὦστε λέοντας ἐναύλους, |- -]|- υ ν]|- » ν|- - . 

1290 [-νν|- υν]-νν]|-ν ω 

|--]---Ι--ἷνν- 
µαρναµένους, ἐπὶ τραύµασιν ἁΐματος, 
5/ 

δη ψυχρὰν λοιθὼν, φονίαν, 

ἂν ἔλαχ Αίδας, ὥπασε ὃ Αρης. 

ΤΗΕ ΟΕΡΕΠ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΗΟΑΤΙΟΝ. 
και πύει, και σχετλιαίσι µάχαις, ἔθα, ω πάτερ, ἔπι τους σους παΐδας. ΟΙΔε Ώ (οι, αἱ ἂιο 
ΑΝΤ. Τι στέναχεις τάδε. ΟΙΔ. Ώ µοι τέκνα. ΑΝΤ. Δία όδυνας αν έδας, ει γε λεύσσων ες 
τα τεθρίππα ἅρματα αέλιου, επὲνώµας πάδε σώματα νέχρων αύγαις όµµατος. ΟΙΔ. Κάκον 
Μεν των έµων τέκεων φάνερον' δε τίνι µεοίρῶ» ΤἐΧΥΟΥ, ώλετο ὦ ταλαίνα άλοχος µοι; ΑΝΤ. Τιθέ- 
Κκενα πάσι Φάγερα δάκρυα γόερα, τέκεσι ἔφερε µάστον, ἴκετις έφερε; αιρόµενα ἵκεταν. Δε εν 
Ἠλεκτραίσι πύλαις µάτηρ ἑύρε τέκνα, κάτα λωτότροφον λείμακα» µαρνάµεγους λόγχαις κοίνον 
Ενυάλιον, ὥστε εγαύλους λεύντας, ἔπι τραύµασι ἀίματος; ήδη ψύχραν, φόνιδ λοίθαν, ὧν ᾿Αίδας 
έλαχε, δε΄Αρης ώπασε. 

ΤΕΑΝΕΙΑΤΙΟΝ. 
απᾶ ωῖέ] ᾖγε, απ ωϊέ] τυο/1 οοπιδαίδ, ᾖαδ τδ]εᾶ, Ο Γαέλετ, ο ἐν 5ο /”” 

(ὐριρυς. ΟΠ ! πιεί αἶαδ! αἶαδ! ΑΝΤΙάΟΝΕ. ΠΥ σγοαηεςί {οι 5ο) 
(ὗριρυς. ΑΠ πε! ΠΙΥ ολΙ]άτει! ΑντιοοκνΕ. ΤητουρΏ 5ογΓου/ που]ά- 
εδί ίποι υγαἆε, 1 Ιπάεεά Ιοοκῖησ οἩ {Πε {οΙΥ-Πογεθ οΠαγ]οί οἱ {Πε 511, 
ἴποι οομ]άεςί Ὀε]ιο]ά ἴπεξε Ὀοά[ε» οἳ (πε ἀελά ψΙίἩ πε Ῥεαπ]ῖηρς οἱ 
επ]ηε εΥε! 

(ρτρυ». Τ{ε ανγ[υ]-ἀεείΙηγ Ἱπάεεά οἱ ΠΠΥ «οπς ἶ5 παη][εδί : Ῥυί ὮΥ 
ναί πηὶσμαρ, οἶ]ά, ρεείεΏεά ΠΙΥ υγείοπεά νη]{ε ὃ | 

ΑΝΤΙάΟΝΕ. Οαμβίησ {ο ΕΥεΓΥ-οπε γἰδιοίε {εατς οἵ-στ]εί, »ε {ο εν 
ομ/]άγεη Ῥαγεά Ἠει Ώοβο], α δαρρ]ίαηί εἶιε Ὀαγεά Ἱέ, Πο]άϊης Ιί αρ ἵπ 
ερρ]ϊσα(ῖοπ. . Έογ αἱ {πε Ἐλεοίταη ραΐε (πο πηοίπετ {ουπά Ἠεγ 8οµς, 
η {πε Ἰοία5-αΏοιιηάίης πηεαά, οοπίεπάϊπρ ΨΙίΠ (πεῖτ Ίαησοε 1η πηι- 
τυα] νγατ, Ἰκο οαυε-Ὀγεά Ιοης, ντ] νγοιηἆς {ος Ὀ]ἱουά---α]γεαάγ α οοἱᾱ, 
α 6ΟΤΥ Ιραίίοη, νΏϊο] Ῥ]αίο Ίας τεσεϊνεά, απἀ ν/Ππ]εἩ Ματς ραγε. 

1277. Ἰη Α]άπς απά εενετα] Μ95, ὦ ! Οαπίόγιϐ {ΟΓ ἄιρομένα τθΒᾷ ἀιωρομιένα, απιὰ 
μοι απὰ ἂν ατο Ροίμ νναηης. Ονοίῖιβ 
ηας ὦ µοι µοι. 

1580. Α{:εγ ἀυγαῖς Νο Επὰ σαῖς ἵη Πῃᾶ- 
ΏηΥ Μ588, απά οἀΠίοΠ8: σαῖς Ναἰεκεπα- 
6; γε]εοίεά. 

1688. Α]άπβ Παβτεθειμένα. Βοπιε ΜΡ5. 
οπηΙ{ φΦανερὰ, οίηθγα Ἰῶνθ φανερὰ γοεεά. 

4085. τοίϊπβ {0; ἱπέταν ϱᾶνο ἱκέτινι 

ια ΒεΠοΠαθί ὀρομένα. 
1689, ΝΠιδρτανε οοπ]εσίυτεά ὁμαύλους, 

Πονγθυεσ ΈΏοίβοπ {ποιρΏί πο «ΠαηΏρε Γθ- 
απἱρῖία, εἶδε Πο υνου]ά Ἰανε 5αρρερίεά 
λέοντε συναύλω. 

1690. µαεναµένους εαπποί Ὦε βπρροδεά 
το αστθς υ{Ἡ λέοντας, Ὀπῖ ΥΙΙΙ ἄγδρας 
ππάειείοοά 1Π τέκνα. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1599. 105 

Χαλκόκροτον δὲ λαθοοῦσα νεκρῶν πάρα φάσγανον, ἔσω]ά ἆᾷ ἆςφ ΠΕΧΑΜΕΤΕΕ 

σαρκὸς ἔθαψεν, ἄχει δὲ τέκνων ἔπεσ ἆμφὶ τέκνοισν.|44 4 ἆ ἆὲ ΗΕΧΑΜΕΤΕΚ 

Πάντα ὃ ἓν ἄματι τῷδε συνάγαγεν 15950 |- κ »|- οἕ »|- ” »|- αλα 

ἅμετέροισι δόµοισιν ἄχη νεὺς, [νυν -νν 

ὦ πώτερ, ὃς παῦτα τελευτᾶ. |-νν]|- -ἰνν-|-α 

ΧΟ. Πολλῶν κακῶν ὑπΏρξεν Οιδίπου δόµοις |--]ν -Ίν-Ιν Ἵνην- 

πόδ᾽ ἡμαρ' ἔίη ὃ ἐυτυχέστερος βίος. ν-Ι» (τιν Ίν Ίνν 

ΚΡ. Οίκτων μὲν ἤδη λήγεθ’, ὧς ὥρα τάφου 1600 |- -ἰν -Ι- -ἰν ας ὧν 

μνήμην τίθεσθαι. Τῶνδε ὃ, ᾿Οιδίπον, λόγων |--ν -|- -ἰν -ἰ» -]ν- 

ἄκουσον' ἀρχὰς τῆσδε γῆς ἔδωκξ µοι |ν "ιν "[- -]» "ιν "]» Ἅ 

᾿Ἐτεοκλέης παῖς σὸς, γάμων Φερνὰς διδοὺς |» - »[ν -]- -]ν -- -]ν ο 

“Αίμον, κόρης τε λέκτρον ᾽Αντιγόνης σέθεν. |- υν]ν-ν-[ν-Ινν-ινν 

Ὀύκουν σ͵ ἐάσω τήνδε γῆν ὀμκεῖν ἔτι. 1605 |- -» -]- -]» -]- -ινν 

Σαφῶς γὰρ ἔπε Τειρεσίας, ου μή ποτε, |» -ιν -ἷν -τ» » -- -ν - 

σοῦ τήνδε γῆν ὀικοῦντος, ἐν πράζειν πόλιν. |- -ν-|- -ἰν -]- -]» » 

᾽Αλλ' ἐκκομίζου᾽ καὶ πάδ ὀνχ ὕθρει λέγω, |- -]» -]- -ᾖν -]- -]» μ. 

ὀνδ' ἐχθρὸς ὦν σοι, διὰ δὲ τοὺς ἁλώστορας. |--ν -|- νν]ν -ί» εν 

τοὺς σοὺς, δεδοικὼς µή τι γἩ πάθη κακό. 1610 |--|--|--ἰν-Ιν-ινν 

ΤΗΕ, ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡΌ ἘΝΟΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε λαθούσα χαλκόκροτον φάσγανον πάρα Υέπρων, εοάψε είσω σάρκος, δε άχει τέκνων έπεσε 
άμφι τεκνοίσι. Πάντα άχη, δε, ω πάτερ, Ῥέος εν τώδε άµατι συνάγαγε ἁμετεροίσι δοµοίσε, ὃς 
τελεύτα ταύτα. ΧΟ. Τόδε ήµαρ ὑπήρξε πόλλων κάκων δόµοις Οίδιπου’ δε βίος είη ευτυχέστε- 
έος, ΚΡ. Δήγετε μεν ήδη οίκτων, ὡς ὥρα τιθέσθαι μνήμην τάφου. Δε Οίδιπου, ακούσον τώνδε 
λόγων Ἑτεύκλεης σος παις Εδώκε µοι άρχας τήσδε γης, δίδους Φέρνας γάμων ᾿Αίμονι, τε λέκ- 
τρον κόρης σέθεν Αντίγονης, Όυν ουν εάσω σε ἔτι οίκειν τήνδε γην. Γαρ σάφως Τειρέσιας είπε, 
ου µήποτε, σου οικούντος τήγδε ΗΝ, πόλιν ευ πράζειν. ΄Αλλα εκκομµίζου’ και τάδε ου λέγω ἕ- 
Θρει) ούδε ων ἔχθρος σοι, δε δία τους αλάστορας τους σους, δεδοίχως µη γη πάθη τι κάκον, 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Ἰλμεγείοτο Ἰιαγίπο θε]ζεᾷ {πε Όγαρς- ἡτοισΏίέ εν/οτά {ποπ-οαί (πε 
ἀεαά, 5Ἡε ρἱαπσεά ἰί Ἱπίο Ἠεγ ΟΠ Πε5ῃ, απά υγ στίεί {ου Πεν οἰί]- 
ἀτεπ {ε1 εἶιε Ὀείννεεπ Ώει ελ]]άτεῃ, ΑΙ ἴἶχεςε ειΠεγίηρ», (πε, Ο {α- 
πετ, Ὠαίῃ (πο (οά είς ἆαγ πεαρεά αροη ους {απη1γ, πνοεγεγ ο Όε 
αι αβδίσης {Π]5 (εγπι]ηαί]οη. 

«ποκυς. Τμ ἆαγ Παία-θεεη-(ε-]π]εί οἱ ΠΙΠΊεΓοΙΙ5 Ἡ/οες προη {ἶιε 
πουδε οἱ Ολάΐρα5: διἱ πιαγ Η{ε Ῥε πιοτε-[ογιαπαίε! 

ΟπΕον. Ὠεδίςί πο’ αἱ Ἱεησίῃ {γοπα γουγ σγίεί, α» 1 ἵ5 έἶνηε {ο πιαἷκε 
ππεηίίοη ο{ το κερι]ίωτε.---Απά, άΐρας, εαν (οι ἴπεβδα νγογις: 
«ς Εἰόοεῖσς, ἐ]ψ 6ο ]ια8 σἴοοπ {ο πιε έ]ε δουετγεϊσπίν ο) ἐλῖς γεαῖπι, ὑεσίοιυ- 
πα ἓέ α Ιπατγίασε-ροτέίοπ 1ροπ ΠΗαπιοπ, απιά αἱ ἐ]ιε δάπιε ἐιε ἐ]ιο Ὀεὰ οὗ 
ἐν ἀαιισ]ίεν Απίέσοπε. Τ]εγς/οτε 1 ωλ[Ι ποί δι[Γευ ἐ]ιοε απ ἴοπσεγ {ο ἴπ- 
ΠαὈῖέ (λῖ {εγγΙίογη. Γον ετρἰοἰεῖψ ἀἰᾷ Τγέδίας δαψ, ἐ]αί πευετ, τυλέ(δὲ 
ἐ]ιοιι ἔπ]ιαδίεδὲ έ]ιε ἰαπᾶ, ωλ1{ ἐ]ιε δέαίε Ῥγοδρεγ. 9ο ἀοραγὲ: γαι ἐλίς ἵ 
δρεαᾷ; ποὲ ἴποι[εῖποίψ, πογ αδ θεῖπρ Πιοδέ[ε ἐο ἐ]θο, Ὀιμέ οπι αοεοιπὲ οἱ έλα 
εοῖί σεπίι» ο) ἐλίπε, |Γεαγίπς Ἰεδὲ ἐἶε εοιπίγὴ δι[ου αι] ἀἰγοβιίι 

1594. Βενετα] ΜΡΕΒ. α{λοῬίζθ ἔξωφεν) 1996. 88. 8οϱ)ή ἴο Βασοίμαίς η ἰῖς 
ν]ο]ι Ψαἰοκεμαςγ γοδίογεά {ποπι ἔπε- ; 1πο Ὀδίννθρη δόµοισο απά δύµασω. 
ψεν. Ἐοτ ὄχει ΠΙΔΠΥ εζ1{ἴοης Ίχανο ὄγχι.!  1007.ΕΟΙ ταῦτα, Αἰάπξαπά πιοδίι 188. 
Ῥοϊδοῦ Ρἱ48 εἶα τοαἆςς, ΙΓ ο εὐου]ά ; Ἰανο τάδε---βοπις ἔστε----οἴ]ιοις ὃς γε. 
Ρτείες ἔγχει γι Ἐτυπε], αἰίου ἔθαφεν! 1098. Μαιν ρ]ασο κακῶν ποχί Ὀείοτα 
Τ0 ἔθαψ᾽, Τηἱ9 15 ἔτι] αςοοπιηοα ης! ! δόµοις. ΛΙάας {ου ὑπῆρξεν ρΠηίθᾳ κατῆςξεν. 



104 1611. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΟΙ. Ὢ µοῖρ’, ὧπ᾽ ἀρχῆς ὡς µ᾿ ἔφυσας ἄθλιον, |- -ἰν-|- -ἰν -Ιν-ἰνν 

καὶ πλήμµον’, ἔί τις ἄλλος ἀνθρώπων ἔφυ' |- -]» -ᾖ» -ᾖ» -]- -]» ν. 

ὃν καὶ πρὶν ἓις φῶς μητρὸς ἐκ γονῆς μολεῖ», |- ιν -[- -ἰ- -ΙΙ» -]ν - 

ἄγονον Απόλλων Λαΐῳ µ ἐθέσπισε [» ν ν]ν -]- -» -ᾖ» -]» ν 

Φονέω γενέσθαι πατρὸς, ὦ τάλας ἐγώ. 1615 |- υ-ν -|- -ἰ- -]» -ᾖ» - 

᾿Επεὶ ὃ ἐγενόμην, ἄδθις ὁ σπείρας πατηρ Γή - τιν -ἷ--|-- 

κτείνει µε, νοµίσας πολέμιον πεφυκέναν' |--[ννν- ιν -ι- -Ι-- 

χρΏν γὰρ Φανεῖν νιν ἐξ ἐμοῦ' πέµπει δέ με |- -[» [ν-]ν -||- -|» αρ 

µαστὸν ποθοῦντα, φηρσὶν, ἄθλιον, βορών' |- ιν -Ιν -ἰν -Ιν-ἰν- 

ὁὃῦ σωζόµεσθα. Ταρτάρου γὰρ ὤφελεν 1620 - -|ν -ν -|» -ᾖ» -|ν ν 

ἐλθεῖν Κιθαιρὼν ἔις ἄρυσσα χώσµατα, |- - [ν -]- -ἰν -ᾗν -]νν 

ὅς µ ὂν διώλεσ᾽, ἀλλὰ δουλεῦσαί τε µοι |--Ιν-ν -Ι- -|- -]ν - 

δαΐίµων ἔδωκε Τόλυθον ἀμφὶ δεσπότην. |- -]ν -ᾖ» ν »]» -ι» -ᾗν 

Κτανὼν ὃ ἐμαυτοῦ πωτέρ ὃ ὁυσδαίµων ἐγὼ, [ν-|- -|-νν]--]- -]-- 

ἒις μητρὸς λθον τῆς ταλαιπώρου λέχος, 16095 |- -» -]- -[ν -|- -ι» ν 

παϊδώς τ ἀδελφοὺς ἔτεκον, ὃὺς ἀπώλεσα, |- -]» -]- ν ν]ν -ᾖ» -|ν ν 

ἄρὰς παραλαθὼν Λαΐου, καὶ παισὶ δούς, νυν] -ἰν-|--ἰν- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΒ, ΑΝΡ ΕΝΙΙ5ΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ, 

ΟΙΔ. Ω μοίρα, ὡς ἆθλιον ἆπο άρχης, Και Ξλήμονα εφύσας µε, ει τις άλλος ανθρώπων ἔφυ᾽ ὃν 
και πριν µόλει εις φως εκ γόγης µήτρος, µε ἆγονον Απόλλων εβέσπισε Λάϊῳ γενέσθαι Φόγεα πά- 
τρος) ω τάλας έγω. Δεέπει εγένοµην, πάτηρ ὃ σπείρας αὖθις κτείνει µε, γόµισας πεφύπεναι πο- 
λέμιον' γαρ ΧθηΥ νιν Ψάνειν εξ έμου᾽ δε πέωπει µε άθλιον ποθούντα µάστον, βόραν 9ήρσι" όυ 
σωζοµέσθα. Γαρ Κιθαίρων ώφελε έλθει ει; αθύσσα χάσµατα Τάρταρου, ὃς ου διώλεσε µε, 
άλλα τε δαίµων εδώκε οι δουλεύσαι άμφι Πόλυθβον δέσποτην. Δε κτάνων πάτερα εμµαύτου, 
έγω ήλθον, ὁ δυσδαίµων, εις λέχος της ταλαιπώρου µήτρος) τε έτεκον παΐδας αδέλφους, ὅυς α- 
πώλεσα, παράλαθων άρας Λάϊου, και δους παίσε. 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝΕε 

(πριευς. Ο Ἐαίε, Ίου Ψγείςεὰ {τοπ (πε Ὀοσϊηηίης, απἀ αΠΠαΡΡΥ 
ἀῑάδί εἶοια {ογίη ης, 1 ΕΥΕΓ αΏΥ οίευ ος ΏχεΩ ννας {ογηεά ! υλοπὶ, 
ενεπ Ὀείοτε εοιπίησ Ἱηίο (Πε ΙσΏί {ΓοῦἩ ΠΥ ΠποίΠει”5 φνοπηῦ, Γη γεί- 
πηβογη ἀῑά Αρο]ιο ρτεᾶϊοί {ο Τιάϊαξ αξ-{αίεά-ίο-Ὀε {πε πιυτάετει οί 
ΠωΥ 5ἶτε-- ΟΠ ! Ἰήε]κ]εςς πια ! 
Απά α[ίετ-ίΠαί Τ «αππε-ἰπίο-Ρείης, (Τε {αίπετ (λαί Ὀεσαί Πε ασαΐϊα 

φεε]ςς-(ο-ία]κε-πιγ-1ἱ{ε, ΚπομΙησ Πε Ὠαά-Ῥεσοίίεη-{ογ-ΠΙπηςε]{ αη εΠε- 
ΠΤΥ----{ου Τέ νας ἀεείίπεά ε «ποιά ἀῑε ῦΥ ΠΙΥ Παπά : 9ο [1ο δεηάς ππε 
Ῥοο:-Πε]ρ[εε»-Όαῦε ο{αγ]ηςσ {πε Ὀτεαςί, α ΡγεΥ {ο γι]ἀ-ρεασίς---/ετε 
1 ννας ργεβεινες. 

Ἡοψενεγ ΟΙ(μγοη οὐσΏί {ο Ώαγε διιη]ς {ο ίπε Ῥοίίοπι]εςς ο αἱ{5 ος 
Ηε]!, ειαί ἀεειτογεά πε ποῖ: Ὀαΐ ΩαΥ, Ῥγονίάεπος αβδίρπεά 1{ πε {ο 
εε;νε ἀπάει Ρό]γθις ἔου π]αξίεΓ. 

Τπεη, Ἠανίησ αἰαίη πιῖπε ΟΨΏ [αίπεγ, [ αδοεηπάεά, Παρίεεςς Π1ΣΗ, 
πε Όεά οΓ(1Υ υη{οτγίαηαίε πηοίµεγ; απά 1 Ρεσαί επ]]άγευ πιγ Ενοίμεςς, 
νοπι 1 Ώανε ἀοοιπεί-ίο-ἀεείγαςίίοι---Πανίπς Ἱπμεγ]ίεά ἴἶα οιήςε 
{οι Τμάΐα5, απά οοη{ουΓεςὰ ΙΠει} οὉ ΠΥ 80Η8. 

1618. ὃν 1 Εχί 1πε, ον μ΄ ἵπ ἴἶιο | ἐαηθ]α(ε πεφυκέναι, Πο ια ὑεροίέεη ΓοΥ 
ηεχ{, πηὶσμ{έ οκαίε επβρΙοἶοῦ αί ἴἶα | Λἰπιδεί/: ἰ6 ἴἶαί Ός ἀϊδαρρτονεά οἱ, Ιξ 
τοχί ἵ5 οοτταρί, 4ῑά ννε ποί Επά Ἱη ἄτεείς | πιο ἐο |ιατο ὐέει ον” ϱθ τεςεῖνεά ἵα 
ΙΠΏΏΥ 6ΧΡΙΘΒΡΙΟΏΒ «οΠ/{1αΥγ {ο {με θίτῖοί | βίεας---ἴἼχθὮ, 115 οπεπι]. 
ταἱθς ος (4ΓάΠΙΠΙΕΓ. 1699. Ο8 τίς απἀ τε {ο]ογνῖπρ νεΓ5θ 

1617. Ἐοῦ πεφυκέναι, Α]ά18, Ἠεπεε 1 | βενεταὶ τεαάίηασς ατε ρῖνεη, εμΙεΒΥ ο. 
που” ποί, Ἰηδετίεὰ δυσδαίµονα. 1 αγο | εομ]εείαῖθ. Θ6ε Βοιβομ”ϐ ποῖε. 
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Ὃν γὰρ τοσοῦτον ἀσύνετος πέφυκ᾽ ἐγὼ, |--Ι--νν υ]ν -ν -ἰν - 

ὥστ᾽ ἔις ἔμ ὄμματ,, δίς Ν ἐμῶν παίδων βίον, |- -]ν -ν -ιν -||--(νν 

ἄνευ 9εῶν του, ταῦτ ἐἔμηχανησάμη». 16580 |» -]ν -]- -ν -ἷν -ν νι 

Ἐτεν' τί δρώσω δ70᾽ ὁ δυσδαίµιων ἐφώ; |-- -]» -]- -ἰν -]- -]ν 

Τής ἡγεμών µοι ποδὸς ὁμαρτήσει τυφλοῦ ; [νετ ---ν ν]» -|- -ν - 

“Ἠδ ἡ ανοῦσα; Ζῶσά Υ ἂν, σάφ ὀἳδ ὅτι. |- -]» -]- -]» -[» -]ν ν 

᾽Αλλ᾽ ἐύτεχνος ξυνωρίς : ᾽Αλλ ὀυκ ἔστι μοι. |- -|» -ᾖ» -]ν -]- -ι» Ἅ 

᾽Αλλ) ἔτι νεώζων ἀντὸς ἑύροιμ΄ ἂν βίον; 1655 |- ν ν]ν -]- -ιν -[- -ᾖν ν 

Πόθεν; Τί μ ἄρδην ὧδ ἀποκτείνεις, Κρέον; |» -ἰν -]- -{» -]- -]ν ν 

᾿Αποκτενεῖς γὰρ; ἔΐ µε γῆς ἔξω βαλεῖς. |» -ι» -ν -]ν -|- -]ν- 

Ὃυ μὴν ἑλίξας γ ἀμφὶ σὸν χεῖρας γόνυ, |--ικ-]|- -ἰν-Ι- -ἰνν 

κακὸς Φανοῦμαι' τὸ γὰρ ἐμόν ποτ ἐυγενὲς νι -Ι-ννιν-ν -ἰνν 

ὂνκ ἂν προδοίην, ὀνδέ περ πράσσων κακως. 1640 |--ιν-[--ν-ι- -ἰ-- 

ΚΡ. Σοΐ γ᾿ ἐὔ λέλεκται, γόνατα μὴ χεώδευ ἐμὰ, Ἱ|--]ν-]-νν]ν-|--ινν 

ἐγὼ δὲ ναΐειν σ᾿ ὂυκ ἐάσαιμ ἂν χθόνα. [ιν -- -|- -ΙΙ--Ινν 

Νεκρῶν δὲ τῶνδε, τὸν μὲν ἔις ὁόµους χρεὼν |ν -|ν -Ι» -ἰν -ν -ἰ- - 

Ἰδη κοµίζειν᾽ τὸν δὲ Πολυνείκους νέκυν |- -ἴν---Ινν ν]--ιν» 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗΣ, ΔΝΏ ΕΝΟΙΗΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΙΑΤΙΟΝ. 

Γαρ ἔγω ου πεφύκα τοσούτον ασύνετος, ὥστε εμηχανήσαμην ταύτα εις έκα όμµατα, τε εἰς 
βίον ἔµων παίδων, άνευ του έωγ. Είεν’ τι δήτα ὁ δυσδαίµων έγω δράσω»; Τις ὁμαρτήσει ἥγε- 
Κων τύφλου πόδος μοι; Ηδε Ἡ Φαγούσα» ώσα γε, σάφα οἶδα ὅτι αγ. ΄Αλλα εύτεκνος ζυνώ- 
θις; Άλλα ουν ἐστι µοι. ΄Αλλα έτι γεάζων αύτος αν ξυροίμι βίο; Πόθεν; Τι ὥὤδε, Κβέον, ᾱ- 
ποκτείεις µε άρδην» Γαρ απόκτεεις, ει βάλεις µε έζω γης. ΜΗΝ γε ου Φανούμαι κάκος ἑλίζας 
χείρας άμφι σον γόνυ' γαρ το έµον πότε εύγενες ουκ αν προδοίην, ούδε περ πράσσων κόκως. ΚΡ. 
Ἐυ γε λελέκται σοι µη χεώζειν έµια γόνατα, δε έγω ουκ αν Εασαίµι σε γαΐει χθόνα. Δε τώνδε 
νέκρωγ, τον µεν χρέων ήδη κομάζειν εις δόµους' δε τον γέκυν Πολυγείκους 

ΤΒΕΒΑΝΑΒΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Ἔος 1 να ποί-Ῥγ-παίυτε εο-μίίετ]γ ἀενοῖά-ο[-απάεγείαπάϊηα, αν 
εἶναί 1 εἰλου]ά ἀενῖδε (Ώεδε-θενογί[ίες αραϊηδί ΙΠἶπε ον 6765, 4ης 
αραἰηοί {λε {ε ο πιΥ Ὀογ», ψ]έποιιί {Πε Ιπίεγίεγεποε Ο{ 8οΠε οπε οῇ 
ἴπε αοάς. εἰ! νεί! ἸλΠαί ίμεη «αι! Π]-[αιεά 1 4οὸ ιο ννι] 
406ΟΙΠΡάΠΥ ππε {Πε ρυἱάε οἱ ΠΥ ἆατδοπιο 5ίερ} | 
Θα ι]αί Ώεγε ]ε5 ἀεαά ὃ----Πάνίπρ Ιπάεεά, {α]]-ννε]] ἆοσ Τ Κποιν εἶχαί 

οιΏςε γου]ἀ! Ῥυί---ΠΠΥ ποβ]ε ραΐτ-ο[5οηςδὸ Ναγ, Ι Ώανα ποπθ.- “Ῥεγ- 
ο αἀνεηίατο 511 ΓΓες]ι-ἵη-γεαίβ 1 σας πηγεε]{ Ῥγοσυγε 5αρβὶςίειισθὺ---- 
Ἰπεηοε»---Υ (1Β, Ο Ογέοη, ἀολί ίχοιι ΚΙΙ πι υ{ετ]γὸ Έου ΚΙ] πια 

οι νὶ]ς, 1{ {οι θἶια]έ ε]εοί ππε {Γοῖη {πε Κἰησάοτη. Ὑδεί {ογ-οσγίαίη 
]] ποί αρρεατ ΠηεαΠ Ὦ} (Γον ΠΙΥ αγπῃς ατοιηά {Πγ Κηςος, α5 

ηΙΥ {ογηλες ποΡ]επεδο 1 οαηποί Ῥε]ῖε, πο ποί (ποιισ]ι {αγίησ ννοβΙΙψ! 
 Όπεον. η Ιςε]γ ἵη-(τοί]Ὦ ἸαίὮ 1ὲ Ώεεῃ καἱά ὮΥ έἶεα (μαι τοι Ἱνῆέ 
ποί επιῦγαςε ΠΙΥ Κηεςς, {ου [ οαπποί «μεν {ες {ο ΙπΠαΡίέ (με Ἰαπά. 

ο ΓΤο ἵιε ὂὴ-δίαπᾶενς.] Ἀοιν οἱ 1ἴεδε «ο05ες ίἠε οὐ Ιπάεεὰ γε πιηςέ 
«ΕογιννίἩ «οΠΥΕΥ Ιπίο {πα ραίαςε----Ὀαί ἶνο ἀεαά-υοάψ ο{ Ῥοωϊψηίοςς 

1658. Α]άῑδ απά οί]ιειβ πανε ζῶσα γὰρ, | αἀ θεά ἴο ἀλλὰ μὸν, καὶ μὸν, απά έχε Ἰἰκο. 
ναοί Μ85. ποῖ α {ενν {ανογ ζῶσά γ᾿ ἄν, 1644. ΑΕῑου κομίζει, 8ιιά Ὀείογθ Πολυ- 

1658. Ὑαἰεκεπαςγ Ρρ]ασεά γ᾿ Ῥείοτο | νείκους, Νε Επά ἴπ πηοδί οά[Μῖοης τόνδε δ᾽ 
ἑλίζας, ἃπιὶ Ἐτιπος οποτε {έ, Ὀοί]ι | ὃς (Ἀ]άιιδ τόνδ᾽ ὃς) πέρσων πόλιν πατρίδα σὺν 
Ῥαά!]γ. ὮῬουλδοή αβ ποτε α ους Ἰθαγηεά ; ἄλλοις (ΏτιποΚ σὺν ὅπλοις) 7λθε. Ψαἰσ]κε- 
ποίςθ, η νο, ἂδ ννας (ο θη(1γ Ηΐδ | παθς ἀο[επά σὺν ἄλλοις, Ῥαῖ ἴἶθ νν]ο]ο 
οπδίοπη, Ίο νναπάθις {νο {1ο καβ]εοξ. | δεεπης δρυτίοῦς, απ πποτο ρατἱσπ]ατίγ 
ΒΙεΒΥ νε ΠΙΕΔΠΒ {0 8αΥ ἴἶναί γε 5 ο{ἵθη | πόλω πατείδα, γ]ίς] ἶ5 (σα]γ εἰάϊου]οβ. 

ο 
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ἐκθάλετ᾽ ὤθωπτον τῇσὸ ὅρων ἔξω χθονός. 1645 |-νν]ν -|- -ἰν -ἰ- νὰ 

Κηρύξεται δὲ πᾶσι Καδμείοις τάδε ο ο μάλὸς 

ὃς ἂν νεκρὸν τόνὸ Ὦ καταστέφων ἁλῳ, [ν-ἴν -ἵι--ιν-ἴ- σᾖννε 

Ἰ γὴ καλύππων, 9άνατον ἀνταλλόξεται. |- "τν -ι-» .. τ]- ".» 
Σὺ ὃν, κλιποῦσω τριπτύχων ορήνους νεκρῶν, |» "ιν .. -]» -Ἱ- -]» ΐ 

χόµιζε σαυτὴν, Αντιγόνη, δόµων ἔσω' 1660 |» -|ν-- τν ν-ἰν- 
μαὶ παρθενεύου, τὴν ἰοῦσαν ἡμέραν |- "ιν "Ί- -Ί» "ιν η |ν - 

µένουσ., ἓν ᾗ σε λέκτρον ΄Αήμονος μένει. |ν -]ν -ᾖ» -ᾖ» -ᾖν -]ν 5 

ΑΝ. Ὢ πάτερ, ἔν δίοις κείμεθ᾽ ἄθλιοι κακοῖς' |- ν ιν -]- -ιν -ᾗ» -ιν λἱ 

ὡς σε στενάζω τῶν τεθνηκότων πλέο». : |- -» -]- -ἰν τιν "ιν . 

Ὃνυ γὰρ τὸ μέν σοι βαρὺ κακῶν, τὸ ὃ ὂν βαρύ: 1655 |- -|ν -ι-ν νυν.» ον) 
ἀλλ᾽ ἐις ὤπαντα δυστυ χὴς ἔφυς, πώτερ. |-- -ιν -ᾖν -ἰν -τν -{» « 

᾽Ατάρ σ᾿ ἐρωτῶ τὸν νεωστὶ κοίρανον, κ... "νἷν. 
τί τόνὸ ὑθρίδεις πατέρ᾽ ἀποστέλλων χθονὸς 5 |” -ν -ᾗ- ., ν]ν -]- -]» . 
τί Φεσμοποιεῖς ἐπὶ ταλαιπώρῳ νεκρῷ 1 |» -]» -]- 3 »]ν -[- -Ίν ά 

ΚΡ. Ἐτεοκλέους βουλεύματ’, ὂυχ ἡμῶν, τάδε. 1660 |» ων - [ν -]- -]ν -]- -]» αί 

ΑΝ. Αφρονά γε, καὶ σὺ µωβὸς, ὃς ἐπίθου τάδε. [νυν ήν -]ἰν -]ννν- τν κ“ 

ΚΡ. Πῶς; Τάντεταλμέν᾽ ὀυ δίκαιον ἐκπονεῖν » |- -]ν -ᾖν -]» -ᾖν -Ίν ορ 

νὴ ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΒ, ΑΝΕΓ ΕΝΟΙΙΘΗ ΑΟΟΒΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

εκθάλετε αθάπτον έζω ὄρων τήσδε χθόνο. Δε τάδε κηεύξεται πάσι Καδμείοις' ὃς αν ἅλω η 
κατάστεφων τόνδε γέκρον, η καλύπτων γην ανταλλάξεται Ἀάνατον. Δε συ, Αντίγονη, Εχλιπού- 

σα Ἀρήνους τρίπτυχων νέκρων, κοµίζε σαύτην έσω δόµων’ και παρθενεύου, μεγούσα την ιούσαν 
ὕἥμεραν, εν ἡ λέκτεον ᾿ Αίμονος (κέγει σε. ΑΝΤ. Ώ πάτερ, εν δίοις κάκοις ἆθλιοι κείκεθα" ὡς στε- 
νάζω σε πλέον των τεθνήκοτων. Ταρ ου το μεν χάκων σοι βάρυ, δε τοου βάρυ, άλλα ἔφυς, πάτερ» 
δύστυχης εις ἁπάντα. ΄ΑΤαρ σε τον γεώστι κοίρανον ερώτω, τι ὑθρίζεις τόνδε πάτερα αποστέλ- 
λων χθόνος» Τι Φεσμοποίεις έπι Ταλαιπώρῳ γέκρω; ΚΡ. Βουλεύματα Ετεύκλεους τάδε, ουκ Ἡμιωνο 
ΑΝΤ. Γε άφβονα, και συ Κώρος, ὁς επίθου τάδεε ΕΡ. Πως} Ου δικαίον ἔκπονειν τα εντετάλµενα5 

ΤΒΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. 

οαςί γε ουί υπ αγ]εά Ὀεγοπά (ἶε Παιίίς οἱ εἶνε τεα]πι. Απά (ῑπὶς εἰιαίί 
Ῥε ργοσ]αίπιεᾶ υπίο αἰὶ {πε ΤΓπεῦαπς: , Ἡοσυεγ ο]ια[1 ὂᾳ Γουπά εἴέ]ιει 
ογοιυπῖπρ ἐ]ιε «ΟΥΡ5Ε, οἵὗ. εοοεγῖπρ δέ ποδέἠν εατί], σ]ιαΙ1-/οΥ-Πῖδ-ο[εποε-γε- 
οεῖοε ἀεαίλ.” Απά ἆο ἴἶποι, Δηήσοηε, γε]ἰπαιἱεΏίης {Π1Υγ 5ογΓον/5{οΓ ίπε 
ἱΠῇρ]ε ἀεσεαςεά, Ὀεία]Κο (γεε]ή Ἱπίο {Ώε Ῥοαίασε, απάἀ πΙᾶΚε-ίΥ-γ]γδίη- 
Ῥγεραγαίίοης, Ιπ-εχρεοίαίΙοη-οί (νε αρργοασλίπρ ἆαγ, ο ΨΠ]6Ἠ {πε 
Ῥεά οἱ Ἡαπιοη ανγα]ίς {Πεοα. 

ΑΝΤΙάΟΝΕ. ΟΜ{ Εαίμον, ἵη ν]αί-γαςί πιϊς[ογέαηες αγ. γ/ο Ἠπίςεγα- 
Ῥ]ε-Ρεῖησς τεοιπωΏεηί! Ἠονν {]απνεηί {οΥ ἴπεε ποτε {Ίνα {ΟΥ (ηε νι 
Ῥεεοαικο Ιέ 15 ποί ἰής-οπε {ογεοοί] οἱ 1]]5 (ναί αροη (εε 15 ΏεαΥΥγ, απά 
{μαί-οηε ποί Ώεανγ, Ὀυΐ (οι ατί, θἵτε, γ(Πι-αἀνεγείίγ-Όερεί οΏ ΕεΝΕΤΥ- 
βἰάε! [Το ΟΓέοπ.] Ὑεί έἶεε ους Ώου; Ἰογά 1 αρῖς, ἩΏγ ἀἰκγεερεοίι{]1γ- 
{τεαίεοί ἴΊχοι ἐπὶ ΠΙΥ {αίΠετ, Ὀαπίκπίπσ ΠΙπω {γοπη (λε οουΠίΣΥ ὃ αν 
επαοίεςί-ἴΠοι.-Ιαγγς αραἱηεί α υγείοΏεά οογεεὸ 

6πεον. Τε νη]]-απά-ρίεακαγε οἱ Ἐίέοε]ες εῑίς---ποί οἵτς. ΑΝΤΙ- 
αονε. Ἔγυ]γ αὈξιτά:---εηΏᾱ ἴποι α {οοἱ ἰΠαί οῦεγερί (λε-οοπιπησά | 
Οκεον. Ηου; «ο 15 ἰέ ποί τ]σ]{ {ο εχεουίε {εσίαπεηπίανγ-π]απε(]οηφὸ. 

1649.Τη γαγῖοις ε({ῖοπς ντο τοσα Θεή- 
νουν γεπρῶν---ἵπ Ετος απά 185, τριπ- | οί Βαγπο», οά1ίοά ἄθλιοι {ΟΥ ἀθλίοις. 
τύχους. Α]άῑ5δ Ἠᾶς τριπτύχων νεκρῶν γόους. 1661. ἐπίθου Ία5 Όεεῃ Ἰαΐε]γ αἀορίεά 

1651. τοι απά πιοδί οίπετθ σὶνθ | {ΟΥ ἐπείθου, Ἠιδί ποίῖοθὰ ὃν Ῥεα[ίςσετ. 
ἐπιοῦσαγ, 35 α ἴπὶδγ]]αῦ]6, {ο πι]ο] Ῥος- 1669. Μαην Μ589. απά Οτοῦ5, 1ῃ- 
80Η οΡ]εοίδ. Αἱάάς ρτῖη{εᾶ ἐισιοῦσω. ΄ |! δίεαά οί ἐκπωεῖν, Ἰϊ8γε ἐκτελεῖν. 

1659. Ὑαἱοκεπαει οἩ {πε οοη]εοίυτα 
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ΑΝ. Όυκ, Ἂν πονηρά Υ ἦ, κακῶς τ΄ ἔιρημένα. [--ιν -Ιν-ί----νν 

ΚΡ., Τί 7 Ὃυ δικαίως ὅδε κυσὶν δοθήσεται ; |» -|ν -]- » ν]ν -ᾖν -]» ω 

ΑΝ. Όυκ ἔννομον γὰρ τὸν δίκην πρώσσεσθέ νυ. Ι660|- -ἰν -|--ἰ--Ι--Ινν 

ΚΡ, Ἐίπερ γε πόλεως ἐχθρὸς ἦν. ὂνκ ἐχθρὸς ὤν. |- -ι» ν »]- -τν -]- -]ν 3 

ΑΝ. Ουκοῦν ἔδωκε τη τύχη τὸν δαΐµον». |--ἰν-Ιν-Ι--- -ἰνν 

ΚΡ. Καὶ τῷ τάφω νῦν τὸν δίκην παβασχέτω. [--ἰν-- -Ιν-»-ί-- 

ΑΝ. Τί πλημμελήσας τὸ µέρος ἐν μετῆλθε γῆς; [ν -]» -]- » »]ν -ᾖν -» - 

ΚΡ. Αταφες ὅδ' ὤνλρ, ὡς µάθης, γενήσεται. 16070 |» ν ν]» -]- -]ν -ᾖ» -|» ν 

ΑΝ. Ἐγώ σφε »άψω, κἂν ἀπεννέπη πόλις. [ν -ἰν -{- -ἰ- -ν-ίν» 

ΚΡ. Σαυτὺν ἄρ ἐγγὺς τῶδε συνθάψεις νεκρῶ. |--ἰν-Ι- -ἰ- -|- -|-- 

ΑΝ. ᾽Αλλ᾽ ἐυκλεές τοι δύο φίλω κεῖσθαι πέλας. |- -]ν -]- ν .]ν -]- -ἰ» ν 

ΚΡ. Λάζυσθε τήνδε, κὲις δόµους κομίζετε. |- -]ν -ᾗν -]» -ᾗν -[» ν 

ΑΝ. Ὃν δῦτ', ἐπεὶ τοῦὸ ὂν µεθήσομαι νεκροῦ. 1676 |- -]ν -[- -ἰ» -]ν -]» 1 

ΚΡ. Ἔκρι ὁ δωίμων, παρθέν, ὀνχ. ἅ σοι δοκεῖ, |- -ν -]- -ᾖν -ᾖν -τν αλ 

ΑΝ. Κάκεῖνο κέκριται, μὴ ̓ φυθρίζεσθωι νεκρούς. |--ιννν]--ν-]|- -ἰν- 

ΚΡ. Ὡς ὀύτις ἀμφὶ τῶδ ὑγρὰν 9ήσει κόνιν. |- -ᾗν -ν -]» -]- ν |ν ν 

ΑΝ. Ναἳ πρὸς σὲ τῆσδε μητρὸς Τοκάστης, Κρέον. |- τιν -ν -[» ν -]- -]» ν 

ΤΗΕ, ΟΗΒΡΕΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΦσΙΗΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΤ. Ουκ’ ην γε η πονήρα, τε ειζήµιενα κάκως. ΚΡ. Δε τι; Ουν ὅδε δικαίως δοθήσεται κύσι ; 
ΑΝΤ. Γαρ ου πρασσέσθε ιν την ἔγνομιον δίκην. ΚΡ. Είπερ γε ην ἔχθεος πόλεως, ουκ ὧν ἔχθρος. 
ΑΝΤ. Ούπουν εδώκε τον δα΄µονα τη τύχη. ΚΡ. Καινυν τω τάφῳ παράσχετω την δίκην. ΑΝΤ. 
Πληήμμελήσας τιν ει μετήλθε το µέρος γης; ΚΡ. “Ὅδε ὁ άνηρι ως µκάθης, γενήσεται άταφος., 
ΑΝΤ. Έγω Ῥάψω σφε, και αγ πόλις απέννεπη. ΚΡ. Σαύτην άρα συγθάψεις έγγυς τώδε γέκρω, 
ΑΝΤ. Άλλα τοι εύκλεες δύο Φίλω κείσθαι πέλας. ΚΡ. Λαζύσθε τήνδε, και κοµίζετε εις δόµκους. 
ΑΝΤ. Ου δήτα, έπει ου µεθήσοµαι τούδε γέκρου. ΚΡ. Ὁ δαίµων εκρίνε, πάρθενε, ου σοι ὁ δόκει. 
ΑΝΤ. Και εκείνο πέρριταῖ, µη εφυθριζέσθαι νέκρους. ΚΡ. Ὡς άμφι τῴδε οὗτις Φήσει ὕγραν 
κόνι. ΑΝΤ. Ναι, σε) Κρέον) προς τῆσδε µήτεος Ιοιάστης. 

ΤΗΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΤΙΦΟΝΕ. Νο, ΙΓ 8ο-.ε (Πεγ ατε ψᾷ56, απά ἀε]ινεγεά ψε]1-ραἆ-ἴπ- 
τοηί. ΟπΕΟΝ. Ῥαΐ μαι} ἨΠΙ πο {Π]6 ηγαΏ Ρε ἀεδενγες]γ σίγεη {ο 
ἴἩε ἀορςὸ ΑντιοονΕε. ΟεγίαΙΠΙγ γε εχαςεί ποῖ οἱ Επι Ἱεριέπηαία Ρι- 
ηἱσλππεηί. Όπεον. Τπους] Ἠε γγας {λε επεΠιγ οἱ {Πε εἰαίε, ποί Ῥεῖης- 
Ίαν {11 γ ἰί επεΠΙγ! «ΑΝΤΙΦΟΝΕ. ΤΠεγείογο {Πεμ νε Ίαν ραῖά Πὶς 1Ηε {ο 
{[ογίμπε! Όπεον. Αηά πον 1 Ες Ὀυγία] 1εί ΠΙη φα{ἰδίγ γεησεαηοε ! 
ΑΝΤΙΟΟΝΕ, Ηανίηρ οὔεπάεά ἵπ ναί, 1Γ Πε σαπηο-κεε]κίησ Πῖ5 «ατα ο 
πε Κἰωσάοιη ὁ Οπεον. ΤΗϊ5δ Πηαη, 1 που τηδί ΚΠουγ, ἶιαί]-γεηχαῖη 
πηρε. ΑντισονΕ. 1 π] Ππίετ Ἠίπα, ογεπ {ποιρ]ῃ {πα οἵίγ {οτοῖά ΙΕ. 
ΟπΕον. ΤΗγδε]{ (λεω υγ]έ οι αἰο-ἴπΏιπηε πεαγ-ίο {ε οοἵρβε. Ακ- 
ΤΙΩΟΝΕ. Απά (γυ]γ Τί 15 ρ]οτίοις {ος νο {π]επάς {ο ε οοη{ἴρ οι! 

ΟπΕονΝ. [Το ἐιο 4ἰεπάαπί».] Ταἷε-]ο]ά οἱ εχὶδ-πιαϊάεη, απά οοΏγεν 
πετ Ιηίο (ἶχε Ἠοιξθ. ΑΝΤΙΟΟΝΕ. [(ἰπσῖπρ {ο έ]ιε ἄεαα ὑοᾶψ οῇ Ροΐψπίοε».] 
Χο, Ιπάεεά, [ος Τ ον] ποί 1εί-ἰοοδε {5 οοτρςε | 

Οκεον. Τε (οά ας ἀεογεεά, Ο νἰταῖπ, γγ]ιαί {ο {μες 666Π15 ποί Πί. 
ΑΝΤΙαΟΝΕ. Αη {Πὶς αἱκο Ἰαίη-Όοεη-ἀεσντεες, “ Νοέ ἐο ἰπδιζὲ έ]ιο ἀεαα.” 

Οπεον. Υεί αγοαπά {πε-ῦὈοάγ 5αἰὶ πο-οπε δίγεύΥ {με πιοῖςί ἆπςί. 
ΑΝΤΙΟΟΝΕ. Ναγ, 1 ἰπίγεαί πες, Οτέοι, Ὁγ ἱΦ πιοίπες Τοσάεία. 

1670. "ἀνὺς ΠΩΔΥ οἶί]ιοι Ὦς σοηφϊἀογθὰ ᾿ {138 τεπάεις ρτοῦαῦ]θ. Βεο 116 ποίθ η 
α Τοτἱοἴδπη {ου ὠνὺρ οί Τε Τουίο Ὠϊαϊθοί, πιγ Σγαηβδ]αἴίοι ΟΕ ἴ]χο ἨΤεάόα, ν. 684, 
Ρεΐϊης α οομ!Γας{10η {οἱ ὁ ἀνὴὺς---Οο ἴἶνε; 16794. ΑἰάΠς Ίιετο Ίιαν ἂν {ΟΥ ἄρ'. 
Ετεί δΥ]]αῦ]6 1ΠαΥ ο διρροδες Πεησίοπ-, 1677. ΑΙιοιιβ] ε 1η κρύω Ὁς Ἰοῦς, γος 
εἆ Ὦγ χε Ιπιεννεηίίοη ΟΕ εἶνο Ἀγο]ις ᾱἷ- ) ἵπ τἶχο Ρογίεοῖ ραδδῖνο απά 15 ἀθιϊνα- 
ΕαπΙπιᾶ πηθάἴα], νο)“ οἱ” οἳ ἴ]χα Τνα- ΄ νες, (35 κειτὺς,άεα) ἴῖ 18 5λουί, 
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ΚΡ. Μάταια μοχθεῖς, ὂν γὰρ ἂν τύχοις τάδε. 1650 ]» -[ν-]--ἰν-ίν-ίνν 

ΑΝ. Σὺ ὃ ἀλλὰ νεκρῳ λουτρὰ περιοαλεῖν μ ἔα. [ν -]» -]- -ἰ» ν μην -ν - 

ΚΡ. Ἐν τοῦτ) ἂν ἔίη τῶν ἀποῤῥήτων πόλεν, |- -Ίν -- -ιν -]- -ᾗν μ 

ΑΝ. Αλλ᾽ ἀμφὶ τραύµατ᾽ ἄγρια τελαμῶνας βαλεῖ» |- -ἰν- νυν ννν]- -[» - 

ΚΡ. Ὃυν ἔσθ᾽ ὅπως σὺ τόνδε τιμῆσεις νέχυν. 1054 β -]ν -ν -τν -]- -ιν ν 

ΑΝ. Ὢ φίλτατ’, ἀλλὰ στόμα γε σὸν προσπτύξομαι.|-- -ἷν -ν ν ν]ν -]- -ιν ω 

ΚΡ. Ὃνε ἔις γάμους σοὺς ξυμφορὰν κτῆσει γόοις. |- : |» -[- -ἷν -|- -ἰν « 

ΑΝ. ΗἩ γὰρ γαμοῦμαι ζῶσα παιδὶ σῷ ποτε} |- -]- -]- -]ν -ιν τιν » 

ΚΡ. Πολλή σ᾿ ἀνάγκη' ποῖ γὰρ ἐκφεύξει λέχος; |- -Ί--|- -ἰν-]- "ινν 

ΑΝ. Νὺέ ἄρ᾽ ἐκείνη Δαναΐδων μ ἕξει μίαν. |- --» -]- ν υ]ν -]- -ν στ 

ΚΡ. Ενδες τὸ τόλμαμ᾽ ὅτον ἐξωνείδισεν: 1690 |- -ι» -]- -ν -[- -]» ν 

ΑΝ. Ἵστω σίδηρος, ὅρκιόν τ ἐμοὶ ξίφος. |--]» -Ιν-ἰν-ι- -ἰνν 

ΚΡ, Τί ὃ ἐκπροθυμεῖ τῶνὸ ἀπηλλάχθαι γάμων; [ν -ιν -]- -ᾗν -||- -]ν ά 

ΑΝ. Ἐυμφεύξομαι τῷὸ ἀθλιωτάτῳ πατρί. |--ἰν-|--Ι--ιν-ινν 

ΚΡ, Τενναιότης σοε, μωεία ὃ ἔνεστί τις. |- -ᾖν -]- -]» -ἷν -[» ω 

ΑΝ. Καὶ ξυνθανοῦμαί γ΄. ὡς μάθης περάιτέρω. 1695]- -]» -]- -]ν -ην -ᾗν αἱ 

ΤΗΕ ΟΕΒΡΕΒΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

ΚΡ. Μόχθεις µαταία, γαρ ουκ αν τύχοις τάδε. ΑΝΤ. Δε άλλα συ έα µε περίραλειν λούτρα 
γέκρω. ΚΡ. Τούτο ἂν είη ἓν τῶν απορῥήτων πόλει. ΑΝΤ. ΄Αλλα βάλει τελαμιώνας ἄμφι άγρια 
πραύµιατα. ΚΡ. Ουκ ἐστι ὅπως συ τιμήσεις τόγδε νέκυν. ΑΝΤ. Ω φίλτατε, άλλα γε προσπ” 
τύξοµαι σον στόμα. ΚΕ. Ου κτήσει ζύμφοραν εις σους γάμους γόοις. ΑΝΤ. Η γαρ ζώσα πότε 
γαμούµαι σω παίδι; ΚΡ. Πόλλη ανάγκη σε γαρ ποι εκφεύξειλέχος» ΑΝΤ.΄ Δρα εκείνη νυξ Έξει 
µε μίαν Λανάϊδωγ. ΚΡ. Είδες δίο το τολµιήµα εζωνείδισε; ΑΝΤ. Ίστω σιδήρος, τε ξίφος ὄρκιον 
έµοι. ΚΡ. Δετιεκπροθύµει απηλλάχθαι τώνδε γάμων; ΑΝΤ. Ἐυμφεύξομαι τώδε αθλιώτατῳ 
πάτει. ΚΡ. Γενναίοτης σοι, δε τις µώεια εγέστι. ΑΝΤ. Και γε ζυνθανούµαι, ὡς περαίτερω µάθης. 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ, 

Οµεον. Τποι ατί-Ιαοσίας αεε]αδε]γ, {ου (οι σαῃδί ποί οὐίαϊῃ Επ]ς 
τεηιθδί. ΑντιαονΕ. Ῥαΐ αἲ Ιεαρί 4ο {οι εαβεγ πε {ο αΡΡΙΥ ίΠε Ὀαί 
{ο ἴἶχε 60Γρ56. ΟΕΕΟΝ. ΤΠἱ5 γγου]ά Ὃε οπε ος {ε-αοίς {ογρίάάεη Ὦγ (πε 
είαίε. ΑντισονΙ. ΤΠεη (ο ρα Ῥαπάσσεε τουπά Πὶς ογαεὶ ψουπάς ! 
Οπεον. ΤΠεγε Ί5 πο ἵγαγ Τη γ/η]ο[ ἔἶποι βια]{-κπευν -γεδρεεί-ίο 5 ἀεαά- 
ὑοάγ]! ΑντιαονΕε. [Κ1ρδίπο ἐλέ οογροε.] Ο ππονί ἆεατ, {ου 1 ν η] αἱ ]εαςί 
Κδς (Πγ Ηρ5!. Οκεον. Τποι πωμςί πο ῥτερατε υπρ]εαδαπίπεςς αί (ΠΥ 
παυγίαρο (μτουσΏ {1γ Ιαπιεηίαίίοης. Αντισονε. Μαϊ, νΏϊ]ςε 1 ]ἱνε, 
η] Ι ενεν ΠΙᾶΙΤΥ {ΠΥ 5οηὸ Οπεον. Ῥονγετί[η] πεσεςείίγ οοπρε]ε ἴπεε---- 
{ου Ώου οαηθί {ΠοιΙ ε8δεᾶρε {Πε πηαττίασεὸ ΑντιοονΕ. ΤΠεη (Παί πἰρΏί 
εΏσα]] µγονε πιε οηε οἱ (1ε ἁαιρλίεις-οί- Ὀάηᾶας. ΟΠΕΟΝ.[Το οπε ος 
ἔλε ὃγ-εέαπάετν.] ὨὈϊάεί που πηαγ]ς ντ νναῖ απἀασ]ίγ οἷιε Πας Ἰηευ]ί- 
εἆ α5ξὲ ΑΝΤΙΟΟΝΑ. ]μεί (Πε »ἰεεὶ Όε ν/ἰίπες», απά (Πε ενγοτὰ ὮΥ νο] 
Γ δινεατ! Οπεον. Βαΐ ψΨἩγ ατί ἴἶχοι 9ο εασεγ {ο-ῦΌε-εχεπηρί {Γοπι {Π8 
αΏίοη ὃ ΑΝΤΙάΟΝΕ, 1 ν]]]-σο-ιηίο-εχί]ε-ἰοσείπεγ-νηι (Πί5 ΠΙΥ πηοδί 
υτείορεά {απεγ! Όκεον. Τποι Παρί α ποθρ]ε-πιπά, Ὀαί 1Π (γ οοη- 
ἀάσι (πεγε 156 6οπιε {οΙΥ! ΑντιοονΕε. Απά 1 ψῖ] ἀῑε ντ Ὠἶπα ίοο, 
τωαί (ποι Πιαγεςί {αγίηετ πουν | 

1686. Ῥοΐβοῦ Ὀϊάς έἶιε τεαἆεγ (16 νο 
αΏργονες νηὮ Βιηε]ς, Ηεα()δ «οπ]ες- 
{1Γ6 ὀνδ) ρ]ασθ α ϱΟΠΙΤΠᾶ αἴτει νέκυν, ἂΐ 
εῑιε επ οἱ νειεο 1684, Ιεανῖηςρ Οτόοπ)ς 
Σεπίεησε ἵπ ἴιαί πα πηβηἰδ]εά. ἴμα πὶρΏί οἱ πείς πιαχτίαρο. 3ε6 νε 

160098. Μαπγ Μ58. Ἠαγε πολλή γ’ | ποῖο αἲ νειςε 874 οἱ (νε Πέευῦα. 
νο] Ῥοἱκοῦ ἀεεπιεά οᾳπαΙ]γ σοος. | 1091. 8οπηε Ρτε{6Υ ἔρκιον δὲ μοι. Τη ια 

1089. Ὑα]εκεπαον Ηιδί 6ανθ Δαναΐδων | πεχί νευ»ο Α]άῑς 19 ἀπαλλάχθαε, 

εοιτθοί]γ Ώοπι Δαναϊδῶν οἱ 9158. απᾶ 
εἀϊ(ῖοη8, Τμε Ταπάϊᾶες φεγε ἀαιιρίι- 
(ετο οἱ Γάνᾶις, ΕΕ ἵω ΏΠΙΡΕΣ, {οτίγ- 
μἱηθ οὗ νο πιατάσγθά Ειεῖτ µαδραπᾶς 
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ΚΡ. ΙΙ” ὂν φονεύσεις παῖὸ ἐμόν' λεῖπε χθόνα. ἱν-ἰν---ν-ἴ- -ἰνν 

ΟΙ. Ώ 9ύγωτερ, ἄινῶ μέν σε τῆς προθυµίας. |-ν ιν -ᾖ- -ἰν -ν -ἰν- 

ΑΝ. ᾽Αλλ᾽ ἒι γαμοίρην, σὺ δὲ μόνος φεύγεις, πώτερ:]|- -]ν -]- » ν]ν -]- -]» ν 

ο. 
ΑΝ. Καὶ τίς σε τυφλὸν ὄντα φεραπεύσει, πάτερ} |- -ᾖν ιν -]» υν]- -ἷων 

ιΤοι [ν-]ν-ἰ---ἰ- -ἷν-|ν- 

2 .ω 3 λ / 
ΟΙ. Μέν ἐυτυχοῦσα᾽ τᾶμ ἐγὼ στέρξω κακά. 

ΐ / ”. ΄ 

ΟΙ. Πεσων ὅπου μοι µοΐρα, κείσομαιν πέδῳ. 

ΑΝ. Ο ὃ' Ὀιδίπους ποῦ, καὶ τὰ κλείν ἀινήγματα: |» -]- -ᾖ- -ἷν -]- "τν 

ΟΙ. Ὅλωλ” ἓν ἡμάρ μ ὤλθισ᾽, ἓν ὃ ἀπώλεσεν. |- .. -]ι- -]ν -ν -τν , 

ΑΝ. Ούνουν μετασχεῖν κἀμὲ δεῖ τῶν σῶν κακῶν: |- -» -ι- -ἷν -]- -ᾖν .. 

ΟΙ. ᾽Αισχρὰ Φυγ» 9ὀυγατρὶ σὺν τυφλὼ πατρί. 1105]- -ἰν -ἰν -ἰν -Ίν-ιν- 

ΑΝ. Ὃυ σωφρονούση γ᾿, ἀλλὰ γενναία, πάτερ. |--ιν -ἰἰ- -ἰν-- -ἰνν 

ΟΙ. Προσάγαγε νῦν µε, μητρὸς ὡς ψαύσω σέθεν. |» -]ν ω ιν -ᾖν -|- -ν ώ 

ΑΝ. Ιδοῦ, γεραιᾶς Φιλτάτη ψαῦσον χερί. κσ]ν κ ἰν-|- των 

ΟΙ. Ὦ μῶτερ, ὦ ξυνάορ) ἀθλιωτάτ. 1708 |- -{ν -ἰν -ἰ- -ἵν-ίν - 

ΑΝ. Ὀικτρὰ πρόκειται, πάντ᾽ ἔχουσ᾽ ὁμοῦ κακά. |--|ν -]- -ἷν -ᾖν -ᾗν ” 

ΟΙ. Ἐτεοκλέους δὲ πτώμα, Πολννείκους τεποῦς Ἱνν-]--]ν-Ικνν]- -ἰν- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ἘΕΝΟΙΗΣΗ ΑΟΟΒΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ. Ίθι ου φονεύσεις ἔµιον παίδα᾽ λείπε χθόνα. ΟΙΔ. Ω Ῥύγατερ, αἴνω σε (εν της προθύµιας. 
ΑΝΤ’ ΄Αλλα ει γαµοίµην, δε συ φεύγεις µόνο πάτερ; ΟΙδ. Μένε ευτυχούσα" έγω στέρξω 
τα έµια κάκα. ΑΝΤ. Και τις Φεραπεύσει σε, πάτερ, όντα τύφλο» ΟΙΔ. Πέσων ὅπου μοίρα 
μοι, πέδω πείσοµαι. ΑΝΤ. Δε που ὁ Οίδιπους, Χαι τα κλεία αμέγµατα» ΟΙΔ. Ολώλα᾽ ἐν 
ήµαρ ώλδισε µε, δε ἓν απώλεσε. ΑΝΤ. Ούκουν δει έµε και µετάσχειν των σων κάχων» Οδ. 
Θύγατει Φύγη συν τύφλω πάτβι αἴσχρα. ΑΝΤ. Όυ γε σωφρονούση, πάτερ, άλλα γενναία. 
ΟΙΔ. Προσάγαγε (κε νυν, ὡς ψαύσω µήτρος σέθεν. ΑΝΤ. Ίδου, ψαύσον γεραίας φίλτατη χέρι. 
ΟΙΔ. Ώ µήτερι ω αθλιώτατη ζυνάορε. ΑΝΤ. Οίκτρα προκείται, εχούσα πάντα κάκα ὅμου. 
ΟΙΔ. Δε που πτώμα Ἑτεόκλεους, τε Πολυγείκους » 

ΤΠΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Οκεον. [Τ)γιδεῖπσ Απίίσοπε αιαφ.] (5ο :---ίποι εἴαμ πο πιατάοτ 
ΠΥ 8οη:--- αἲί (χε ΚΙπσάοιη. [Εα1έ (όοι επτασεᾶ.] 
σιρυ». Ο πιγ ἀαασ[Ώίες, Ι εοππηειιά ἴηεε Ἱπάεεά [ου {Πγ Ζεα] ! 

ΑΝΤΙάΟΝΕ. Ῥάρροςε {αί 1 νετε {ο ΠΙΑΤΤΥ, απά {Παί ἴποι πωμδί Πεο 
αἱοὴς, [αἴλεγὸ 9ριρῦς. 9Ι4Υ ἴποι Ώεγε ΠαρΡΥ: Τ νη]] οπθεγ[α]]γ-ασφῖ- 
εδοθ-ιΜΙἩ ΠΩΥ ΠΩΙΦ{ΟΓΙΗΠΕΕ! ΑΝΤΙΟΟΝΕ, Απά νο ν]]] γναϊ{-αροη (πες, 
{αίπεν, Ὀἱιπὰ αφ πο ατεὲ (Ἠριρυς. Εα]ίης ννπεγενεν 1 «ἰια]] Ὃε ΠΥ 
[αίε, προῃ {Πε στουηά ψ]] 1 Πε! ΑντισονΕ. Νου νεγε ἶς (βάΐρας, 
απά {πε τεπονγηεά αρη]ᾳη]ᾳςὸ (Ἠρ]ρυςδ. σοπε: οπε αγ Ὀ]εδί πης, απὰ 
ους ἀεείτογεά Πε! ἍΑΝΤΙΟΟΝΕ, Ῥε]μονο» Τί πηε ποί {Πεγείογο {ο 8Ώπαγε 
3ἱςο 1η {Υ ννοεδὸ ὐριρυς. Το α ἀαυσΏίος, εχἰ]ε γη] α Ὀ]ιπά {αίμετ ἴς 
ἀϊδσνασεί[υ]! ΑντιοονΕ. Νοί {ο α οοηδἰἀεταίο-οπε, {αίλεν, Ὀιί Ποποί- 
αὈἱε! Οὐριρυς, 0ομάποί τηε πουν, ἰμαί 1 Ιηαγ {ουσ (ην ηοίμεγ. Ακ- 
ΤΙΟΟΝΕ, []καἀἶπρ Πε Γαέ]ιεν ἐο έ]ιε εοτροε.] Τιετε : (ους) {ο ασε-ννο- 
ΤΠΏ ΨΙΙΏ (γ ἆθαγεξί Παπά! (ριρυς, ΟΗ Τ πιοίμετ! ΟΗ! πιοδί Ώ/{ος- 
{απαίε οοηδοτέ! ΑντίαονΕ. Μίςειαῦ]ε ]ἱες εΏς, εχροτ]εποῖησ ενεεγ 1] 
αἲ οΏςσε! (9ρ1ρῦβ. Βαΐἱ π/Ἠεγε 15 {1 Ῥοάγ οἱ Ἐιϊόοσ]ες, απά οἱ Ῥο]γηίρεφὸ 

1698. Τ{ετα]]γ, μέ ἡ Γή, απἀ | 16 αΏδννογ {ο Απίίσοηοθ’ φποδίίοη. Τη 
ἐ]ιοιι [εο αἴολο, Γαιενς 

1699. Μ58»5,. ποῖ α {ον Ἠ9νο τἐμὸ ὃ᾽ ἐ- 
γὼ, ΑΠΔ, Τη ν. 17019 40116, Φανὼν ου πέδω, 

1708. Τα πιοδί Μ55. κ 16 οπηε{ο, ἵῃ 
νι]ο]ι ονοπ{ 1 θλου]ά η νο Οτο Πάνο 
ΥΥΙΕΙΘΏ ολώλε. Τπάεεά ενεῃ γεἰαῖρῖης 
κ’, 1 ἁἀοιὺί ννλοίλος ὅλωλε ος ποίῖ α Ρεί- 

νο Εηρ]κ]ι Τ Ίνανο εαἱά έέ ῥίοδέ, ννλοῖι 
Κο «ὁ ἰραγηί 6οπα «(ο σαν,” ἵ οοπβῖ- 
46 {ο ομ]ν οοιτοοί ρτοίοιῖίς, 

1705. Ὑπϊοκοπαςς οοη]οσίηγοᾶ ἀισ- 
χβὸν, Ἁπὰ Τη (ο πεκ Εξ πο γειναῖον. Ἴμθς5ο 
Βτυηο]ς αἀορῖεά. Ἐον ια ΊἸαττος Α]άῑς 
Ιιὰς γενναία, Υ6ΥΥ Ῥαά]ν. 
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ΑΝ. Τώὸ ἐκτάδην σοι κεῖσθον ἀλλήλοιν πέλας, 

ΟΙ. Τ]ρόσθες τυφλὸν χέρ ἐπὶ πρόσωπα ὀυστυχΏ. 
2 λ / .” / 

ΑΝ. ᾿Ιδοὺ, 9 ανόντων σῶν τέκνων ἅπτου χερί. 

1719. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

 ἍἝ  |Ἕᾗ- 
ο”. 
ν-ἷν-Ι- ιν ἳγτ]ν 

ΟΙ. Ὦ Φίλα πεσήµατ᾽ ἄθλι ἁθλίου πατρός. 1115 |-ν ν|- -Ι- -Ιν -ᾖ- -ἰ-ν 

ΑΝ. Ὢ φίλτατον δᾳτ ὄνομα Πολυνείκους ἐμοί. |--|ν-Ιςνν]ννν]- -ν Ψ 

ΟΙ. Νῦν χρησμὸς, ὦ παῖ, Λοξίου περαΐνεται--- |--ιν-||--ἰν-Ιν-Ινν 

ΑΝ. Ὁ ποῖος; ᾽Αλλ᾽ ἢ πρὸς κακοῖς ἐρεῖς κακά 5 |ν -ι--|- ιν -[ν -ἷνν 

ΟΙ. Ἐν ταῖς ᾿Αθήναις κατθανεῖν µ ἁλώμενον. |- -]ν -]- -|ν -ᾖν -τν ν 

ΑΝ. Ποῦ: Τίς σε πύργος Ατθίδος προσδέξεται.1120|- -|ν -Ιν -|--|--ἰ»» 

ΟΙ. Ἱερὸς Ιζολωνὸς, δῶμά 9) ἱππίου 9εοῦ. [ν ω -]ν -]- -]ν -ν -|ν » 

᾽Αλλ) ἔα, τυφλῷ τῷδ᾽ ὑπηρέτει πατβὶ, |- -]» -]- -]ν -ν -]ν ω 

ἐπεὶ προθυμεῖ πῆσδε κοινοῦσθαι Φυγῆς. |» ο | -]- ο |ν -]- -]» Ξ 

ΑΝ. 10 ἒις φυφὰν τάλαιναν' |” -]» -[ιν -]ν 

ὄρεγε χεῖρα φίλαν, 1795 [ν "ν -ᾗ» λ. 

πώτερ γεραιὲ, πομπίµαν | -ἰν -Ιν-ίνν 

ἔχων ἔμ', ὥστε ναυσίπομπον ἄύραν. || -Ιν-Ιν-ν-ι- 
32 ΔΝ / 

ΟΙ. ἸΙδοῦ, πορεύοµαι, τέκνον᾿ |. -]-ἰν-ἰνν 
/ ἃ λ :θ / ”» 

συ μοι ποὀαγος ἀθλια γενου. ἐν -ἰν-]ν-ἰν-ἰν- 
ΤΗΕ. ΟΒΡΕΒΕ, ΑΝΡ ἘΕΝ6ΟΙΓΙ5ΣΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

---ᾱ---- 

ΑΝΤ. Τώδε κείσθον έκταδην σοι πέλας αλλήλοι. ΟΙΔ. Πρόσθες τύφλην χέρα έπι δύστυχ» 
προσώπα. ΑΝΤ. Ίδου, ἅπτου σων Φαγόντων τέκνων χέει. ΟΙΔ. Ω Φίλα πεσήµαταν ἆθλια ἆθ- 

Ὅλιου πάτρο ΑΝΤ. Ώ όνοµα ολυνείκους Φίλτατον έµιοι δήτα. ΟΙΔ. Νυν, ω παι, χρήσµοες 
Λόζιου περαίεται---ΑΝΤ. Ὁ ποίος} ΄Αλλα }Ἠ έρεις κάνα προς Νάκοις» ΟΙΔ. Με κάτθανειν α- 
λώμενον εν ταις Αθήναις. ΑΝΤ. Που; Τις πύργος ΄Ατθιδος προσδέξεται σε; ΟΙΔ.. Ἵερος Κο- 
λώνος, τε δώμα ἵππιου Φέου. ΄Αλλα εἶαν ὑπήρετει τώδε τύφλῳ πάτρι, ἔπει προθύμει κοιούσθαι 
τήσδε φύγης. ΑΝΤ. Ίθι εις ταλαίναν φύγαν όρεγε Φίλαν χείρα, γεβαίε πάτερ, έχων έμε πόµ.- 
πιµαν, ὥστε Ἰαυσιπόμιπον αύθαγ. ΟΙΔ. Ίδου, πορεύομαι) τέκνον’ συ γένου µοι άθλια ποδάγο». 

ΤΕΑΝΕΙΑΤΙΟΝ. 
ΑντΙσονΕ. ΤΠΕΥ Τε δἰγείεπεά-ομί-Ώείογε (μας, «]ο5ε-ἈὈεςὶάε οΏ6-αΠο- 

«πετ. ὔριρυς, Ῥ]αοε ΠιΥ δἰσῃηί]εςς Παπά προηῃ {Πεῖγ απ[ογίαηαίε {α08ς. 
ΑΝΤΙΟΟΝΕ. [ αωάζις ᾖιεγ Γαἰ]ετ”δ ᾖαπά. ] Τπετε, ους] (1γ Ι{ε]ες οΏϊ]- 
ἀγεπ ν/(Ἡ ἐΩίπε Ἰαπά ! ὐριρυς. ΟΠ! γε ἆεατ ντεςκς, υΠΠαΡΡΥ οἱ απ 
ΙΠΠΑΡΡΥ [αίπεγ! ΑΝΤΙΟΟΝΕ. Ο παιϊπε οἱ Ῥο]γηίσες πιορί ἀεατ {ο Ώ]ε 
Ἰπάεεά! (ὗριρυς. Νον, Ο ομ]]ά, ἴπε Ρτεάϊοί]οπ οἳ Ῥπαδις 15 Ρεῖπσ 
αεσοπιρ]σηεά!  «ΑΝΤιαονΕ. ΠΙΕΙ οπεὺ Ἔογ ψΙί ἴποια τεροτί ενἰ]ς 
υροῦ εγι]κὸ (Πριρυς. ΤΗαί 1 5ου]ά ἀῑε απ εχἰ]ε αἱ ΑίΠεπς!/ Αντι- 
6ΟΝΕ. ενα} Παϊ οἰίαάεΙ οἳ Αίῑῑοα νγ]]! γεσείνε {Πεεὸ (Ἠριρυς. Φα8- 
εγεά Οοἱόπος, απἀ {Πε {ειωρ]ε οἱ {πε εαιεδίγίαη ἄοά. ἈΒαί ασ], Ὦε- 
αἷά (ο (γ Ρ]πά {αίπευ, εἶποε (που ατί θεπί οἩ 5Πατίησ Ἠ]ς εχί]α. 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ. Οοπῃε ία νγείεπεά Ῥαπίκμπιεπι: ἰγείεῇ {οτίΏ {1γ Ῥε]ου- 
εἆ Παπά, Ο ασες εἶτε, Πανίηρ πιε {ΟΥ {ΠΥ συϊάε, α5 ο Πἱρ- γαίήπρ ραἱο. 

ὔριρυς. [ αἴοῖπρ 1 ᾖαπᾷ ἐο Πῖς ἀαισ]ίετ,] 1ιοἱ Ἠετε, 1 δεί-οιί, ΠΥ 
εὐί]ά: Όε (οι ΤΩΥ άΠΠΡΡΥ οομάποίος ! 

1719. τυφλὺν χέρα, Ὀ]ϊπά Ιιαπᾶ, 15 απ εκ- 
Ργεςδῖοη ποῖ 5ιγίσε]γ οοτγεςίῖΊη {18 8εΠ8θ 
ο{ «έ {ια υ] πιά Γααπ)ς απά :” γεῖ Βυήρϊάες 
ψ/άδ εκοθκεῖνείγ ραγιῖαὶ {ο {9 1άΐοπη. 

1791. ΑΙάΠ5 ιν δώμαθ᾽ ἵππειο. Ὁο]ό- 
ἨΟΒ Ύγας 81 6ΠΙΙΠΘΏςΘ Ἠθαγ ΑίΊΘΠΒ, {ο 
νο] Ο41ρις γειῖτεά νηεη Ὀαπϊεμεά 
ἴτοπι Τμερες. Βόρ]ιοσ]ερ Ίνας {{οπυ {ῖς 
οἰγοιπιδίαηςα σῖνθη ια 01ε οἱ ὲρι- 

Ῥύῦς Ο01ονΕῦ5 {ο οηθ ο ]μ5 (Γασεᾷἴ68. 
1796. Αἰάἄδ, τοιῖιβ, αηᾶά α {ευν 0- 

{μθις, Ἰανε γηραιὲ, Ὀιϊῖ {πο Ὀείίει γευ- 
ης 86ΘΠΙ6 {0 ὃε γεραιέ--δοππε Ἰπάεεά 
ΡτεροςίεΓοιΙδΙΥ ϱῖνε γεραιάν. 

1799, Τη πιαηγ ο ΙΙοΠς νε Επά µου 
{ΟΥ µοί, απά ἀθλίω {ΟΥ ἆθλία. Ψ0πΙε ΜΡΕ. 
ίου, Πᾶγθ ποδαγωγὸς ἵπ ρίαςθ ος ποδαγὸς, 
αΏά οἵ]ιεΓ5, 84111 νγοἵ8ε; παιδαγωγός. 
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ΑΝ. Τενόµεθα, γενόμεθ᾽ ἄθλιον, 1750 |» ω ν]υ ω μᾗν -ν . 

δῆτα Θηθαιᾶν μάλιστα παρθένων. |-«]--ι|- -]- | - ν]- 

ΟΙ. Πόθι γεραιὸν ἔχνος τίθηµε; ιν» Ί- ο. "ιν "ήν 

Βώκτρα πρόσφερ, ὦ τέκνον. |- υ]- υ]- ν]ν 

ΑΝ. Τάδε, τᾷδε βᾶθί μοι, 

τᾶδε, τᾶᾷδε πόδω τίθει, 

|--ἰ- νἰ- - 
17980 |- ν|- υν ν -|- 

Η"Ι 
"/ 35 .. κ μ. | µ 

ὡστ Όὄνειρον ἴσχυν ἔχὼν. | ν] ιν »ν] 

αι ἕ λ , ῶ κ ᾳ η ὁ 

ΟΙ. ἸΙὼ ἰω δυστυχεστάτας |ν [» | »] | 

.” / λ / ον. / . κε ανν - ο 

Φυγᾶς' ἐλαύνειν τὸν γέροντά µ. ἔκ πάτρας ἱν-ἰν -||- -ἰν -Ιν -ἰν 

πε... κ Ν λ 2 Δ / 
ἰὼ ἰὼ δεινὰ δειν ἐγὼ τλάς. 

ΑΝ. Τέτλάς» Τί τλάς; Ὄνχ. δρα δίκα κακοὺς, 1740» -]» -- ν]- ν]- ν|- 

ἐυδ ἀμείθεται βροτῶν ἀσυνεσίας. ἱ-ν]- ν]- «| - Μ]Ινν -|- 

ΟΙ. Ὁδ ἐιμὶ, μοῦσαν ὃς ἐπὶ καλ- ἱν-Ιν -Ιννν]ν - 

λίνικον ὀυράνιον ἔδαν, |» - | ω -ᾖ» ω ν]ν 5. 

παρθένου κόρας |-ν|-ν]- 

ἀίνιγμ ὠσύνετον ἔυρών. 1740 |--|ννν]ν -|- 

ΑΝ. Σφιγγὸς ἀναφέρεις ὄνειδος ; |- νυν νν]- ν|-ν 

Απαγε τὰ πάρος ἐυτυχήματ ἀυδῶν. νυν νυν -ν]-ν]-- 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΕ, ΑΝΡ ΕἘΝΟΙΙΦΗ ΑΟςΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΤ. Γενόμεθα, γενόκεθα άθλιοι, δήτα Θηθαίαν πάρθενων µαλίστα. ΟΙΔ. Πόθι τιθήµι γεραίον 
ἔχνος; Πεόσφερε, ω τέκνον, βάκτρα. ΑΝΤ. Τάδε, τᾷδε βάθι µοι, τάδε, τάδε τίθει πόδα, έχων 
ἴσχυν ὥστε ονείρο. ΟΙΔ. Ίω ίω δυστυχέστατας Φύγας' ελαύνειν µε τον γερόντα εκ, πάτρας ίω 
ίω δείνα δείνα έγω τλας. ΑΝΤ. Τι τλας; Τι τλαςΣ Δίκα ου ὅρᾳ Κάκους, οὖδε αμκείθεται ασυ- 
γέσιας βρότων. ΟΙΔ. “Οδε είµι, ὃς ἔθαν ἔπι καλλιίκον ουράνιον μιούσαγ, ἑύρων ασύνετον αμίγκα 
πάρθενου κόρας. ΑΝΤ. Αγάφερεις ονείδος Σφίγγος» ΄Απαγε αύδων τα πάρος ευτυχήµατα. 

| ΤΕΑΝΡΙΕΑΤΙΟΝ. 
ΑΝΤΙΟΟΝΕ. ο αΓ9 Ὀδοοπ]ε---νΕ αγ Ώεσοιπο Ἱγείο]μεᾶ, Ἱπάεεά οἱ 

ΤΠεῦαη ν]γσίης (Πο Πλοδί. (Ἠπιρυς, [45 {4 ποω απχἰοι ἐο ἀερατί.] 
ΊλΠετε απῃ Τ {ο δεί ΠΙΥ ασε εἰἱερὸ Ἠεαςῃ πῃε, Ο οί], π1γ ία! Ακ- 
τΙΟΟΝΕ. ΠΗἱίπεγγνατά, ΠίΠεινναγά, οοπιε ΨΙΙΏ πηπες Ίεγε-ίπεῃ, Ἰ1ογθ- 
ἔεπ ρ]αςε {1γ {οοί, οι (αί Ὠαδί δίγεησἰ] Ἰ]κε α ἆγεαιη ! 

(Ώριρυφδ. Λας! αἰαδ] Πιοδί ΙΠΏαΡΡΥ ἀερατίατε! Το ἀγῖνε πιο, η 
οἱά-ππαῃτ, Γγοῦα ΠΩΥ οουΠίγγ! ΠεΥ ! Πεγ! ἴπε αἰγοσίίῖες, {πε αἰγοςῖί]ες 
ἶ Πανο επάιγεά ! 

ΑνΝΤΙαοΟνΕ. Επάυτεὰ ναί Ἐπάητεά ναί ὃ [1γοπἱσαζῖν Πιαῇῇ-ασίᾶς,] 
αυδίῖσε Ίοο]ς ποί οἩ {Πε συ/]ίγ, πος γεςοίΏρεΏςες {Πε {ο]]γ ο πιογία]ς] 

(ἱριρυς, 1 αἴη Ὦε νο 5οαγο-α]ο[ι {ο ἴ]ε εἰσπα]]γ-Ιηιγίοαίο ἄόγ]αὶ 
50ης, Πανίησ φοἰνεά {με αὐδίγιιδε αΠΙρΠΊα οἱ {νε γ]γοῖη πηαῖς, 

ΑντισονΕ. Ὠορί ίποι Ὀνίης αρ {πε 61ΟΥ ος ίπε Ὀρίηαχ ἓ Έογροατ 
πεη/{]οηῖησ (Ἠγ {ογωεῦ 5100098 1 

1790. Ἐτης (οι ΝΤΦ9, ϱᾶνθ γενόµεσ- 
θα, ΤὮΟΙΦΟΠ Ἰα5 Εο]οννεά ΑΙάῑδ. ἜΤιο 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ γοβάίης 18 ἄθλιαί γε, απά [Πῖ, 

ΠΙΔΏΥ ΜΑΡ, νο ης τίθει, πάτερ. Ἠονν- 
6ΝΕΓ, πάτερ Α]άῑιδ οπι!{ς, 

1758. Α]πιοδί ονθιγ ΝΤ. ἴνας ἐλαύνων, 
ποῖννἡἡδίαπάἶπς νο οΏδεγναἴση Πηαᾶθ 
1η {ο ποῖο αἲ νοι»ο 609 οῇ {ια Ἠόουρα, 
1 οι] Ἰους ῥγθί6Η. Τ0Γ8ΟΠ ΦΔΥ5 ἄθλιοι 
παρθένων ἵς ηοί πιογς γεργθ]ιοηφίῦ]α (ἶχα 
ἄνθρωπος πάντων 9ηρίων Φεαιδέστωτος, ΟΥ νό- 
σων χαλεπώτατος Φθόνο. 1ο ροϊηίφ αἰδο 
(ἆ ε]η]ς νουγ ἱτγο]εναπ/]γ) {ο Φιιζοίδείπιο 
φόγπε, αὐἆ ἴο κε, ο{ (1ο Ταίίη. 

1105. Ετοἴῖας Ίαν πυρ] τίθ’, αι 1η 

τοίῖ18 ἐλαύνει, Ύ αἱοΚοηΠαςγ ἐλαύνευ. 
1740. Τη ἴἶλο σεποτο]εγ οἱ ΜΒΒ, απά 

οΦ1{1ομ5 ννε χηθοί νι τλας, ΝηΙς]ι Ῥου- 
8ο” οαἰίς Ῥατβρατοιςδ, Ὀδσαιδα ηοθῖίμος 
τλῆμι ὨΟΣ τλάω Ψνᾶ8 εχίαηί ἵπ Τεοεῖς. 
Βτυποῖς Ὕνας ἴἶα Πγδί νο θἀϊιοά ε)ίς 
υγοτά «οττες(]γ αδ 1ὲ πονν δίαπᾶς, 

17439. ΤοΙΙΠ8 οἩἨ 11ο απἰΠοΓῖίγ οί α 
{ουν Μ28. αἀγοσαίες ὃς γ’ ἐπί. 



19 1748. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Τάδε σ᾿ ἐπέμενε µέλεα πάθεα, |» Μν]νν υν νν]ννν 

φυγάδα πατρίδος ἄπο γενόμενον, νυν νυν ν νΙννν 

δη πάτερ, Φανεῖν που. 1:50 |- ν]|- -|- 9. 

Γοθεινὰ δώκρυα παρὰ Φίλαισι παρθένοις, [ν[ννν[ννν]ν -ἰν -|-- 

λιποῦσ᾽ ἄπειμι πατρίδος ἀπόπρο γαίας, ἱν-Ιν -Ιμυ ν[νν »ν -|- 

ἀπαρθένευτ᾽ ἁλωμένα. [ν-ἰν -ν-|- - 

ΟΙ. Φεῦ τὸ χρῆσιμον Φφρενῶν. |- υ]-- »|- ν|- 

ΑΝ. Ἔις πατρός γε συμφορὰς 1740 |-- ν]- μ]- »|- 

ἐυχλεᾶ µε 9ήσει. | |- ν]- ν|- ο 

Τώλαιν᾽ ἐγώ σου, ξυγγόνου 9 ὑθρισμάτω», [-ίν-||- -Ι- -Ινςἰν- 

ὃς ἐν δόµων ἄθαπτος ὀΐχεται νέκυς, [ν-ἷν -ἰἰν -ἰν -Ιν -]νν 

µέλεος' ὃν ἔέ µε καὶ 9ανεῖν, πάτερ, χρεὼν, ντ νιν -Ιν κιν -ν -ἰ-- 

σκοτία γά καλύψω. 1760 |» αν -(» -]- 

ΟΙ. Πρὸς Ἰλικας Φάνηθι σας. |» -]ν σι» -|» - 

ΑΝ. “Αλις ὀδυρματων ἐμῶν. | |» ν ν]- »|- ν|- 

ΟΙ. Σὺ ὃ) ἀμφὶ βωμίους λιτας. | -|» «ιν -|ν ία 

ΑΝ. Κόρον ἔχουσ᾽ εμῶν κακῶν. |νν »]|- ν]- »|- 

ΟΙ. 10) ἀλλὰ Βρόμιος ἵνα γε σηκὸς 1:60 |” -]ν ν μήν ω υ]ν -ν 

ἄθατος ὄρεσι Μαινάδων. [ο ν ν]ν ν »|- ν]- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕΒ. ΑΝΌ ΕΝΟΦΙΙΘΗ ΑΟΟΕΝΤΙΑΤΙΟΝ. 

Τάδε µέλεα πάθεα επέμενε σε, ω πάτερ, γενόμενον Φύγαδα άπο πάτριδος, Φάνειν που, Λιπού- 
σα πάρα Φφιλαίσι πάρθενοις ποθείνα δάκρυα, απείµι άποπρο πάτειδος γαίας, αλώμιενα απαρθε- 
νεύτα. ΟΙΔ. Φευ το χεήσιµον Φρένωγ. ΑΝΤ. Εις σύμφορας πάτρος γε Φήσει µε εύχλεα. Τα- 
λαΐνα έγω σου, τε ὑθρίσματων ζύγγονου, ὃς νέκυς οίχεται αθάπτος εν δόμιων, κέλεος᾽ ὁν, ει χρέ- 
ων και µε 9άνειν πάτερ, καλύψω σκότια γα. ΟΙΔ. Φανήθι προς σας ἥλικας. ΑΝΤ. "Αλις έ- 

/ / / / ΄ / / 
Κων οδύρματων. ΟΙΔ. Δε συ λίτας ἄμφι βώμίους. ΑΝΤΕ Ἐχουσι πὂρον έκων κάκον. ΟΙΔ. 
΄Αλλα ίθι γε ἵνα Βρόμιος σήκος άθατος ὄρεσι Μαίναδων. 

ΤΒΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Τμερε πιἰσεγαῦ]ε ευβετῖησς αν/αἰίοὰ ἴἶεε, Ο {αίμες, Ὀείηρ-Ῥεσσιιε αΠ 
ουίσᾶςί {γοιη {Πγ εουΠίΓΥγ, {ο ἀῑε 4ΠΥ γετε. 

Γεανίης ΨΙ(Ὦ ἴοςδε απηἰαθ]ε ν]τρῖης [Ροὔπεῖηπρ ἐο έλε Ο]ογις.] τε- 
οτεί{ι] (εατς, 1 ἀερατί ἴο α ἀῑδίαποε {Τοπ ΠΠΥ Παία| Ιαη6, γγαπάετίης- 
αΌοιί ἵηπ αηγ]γοίη-κε-ρ]]δΗί 

ὐπινυς. Οἱ ! εἶνε εχοε]ΙεΏογ οἱ ΙΠΥγ πηῖιιά | 
ΑΝΤΙΟΟΝΕ. ἴπ ἰπε οαἰαιη]ί]ες οἱ α {αίπετ αἱ εαδί 1 ν]]] τεπάεΓ πιο 

Παρίγίους.----ἹΝ γείειεὰά απΏ 1 οι ασοουιηί ο {πεε, απιά οἱ {πε ἰηδι]ίς 
τοναγάς πΙΥ Ὀγοίπες, νο βἰαῖη γεπιαῖης ἀηβιγ]εά ομίδὶάε (Πε ραἱασε, 
υΠΠαΡΡΥ Πηση τ---Πίαι, 1{ 1{ Ῥε ἆοοπιεά {ος πιε 45ο {ο ἀῑε, {αίπετ, νγ]] 
1 οονεΓ ψιΏ ἀατ]ς εατίῃ. 

ὐριρυς. Ῥαγ-ίΠγ -ραγησ-γ]βίί ἴο (ΠΥ οοππραΠΙοηΏΒδ. ΑΝΤΙάΟΝΕ. 
ΤἘΠεΥγ Ίανε ]αὰ εποασ] οἱ ΠΙΥ Ἰαπιεηίαίίοης. (ὐΡ1ρυύς. Βαΐ οὔετ ἴποι 
Ὁρ ἴΠΥ Ργαγεῖς αἲ ἴμο αἰίατς. ΑΝΤΙΟΟΝΕ. ΤΠΕΥ Ώαγε α βα!1είγ οἱ Πιγ 
ννοες! (Ἠριρυς. Τποηυ «ΟΠ1θ ΠΟΥΥ {ο νΠεγε εἰαηάς {Ἡε {απε οἱ Ῥας- 
οας υαρρτοαςΠεὰ οἩ {1ε πιουιίαϊης οἱ (πε ΜΠαηαάες. 

1τ57. Αἱά1Φ Ώαφ οἱπιρ]Υ ἐγὼ, ΥΟΠΠΙ8 | εόμιος σηκὸς, Βγόπεῖα {επημίε, {Τοπι Ἑτύ- 
ἐγώ γε, Β4ΓΠΕΡ ἐγὼ δὲ, Ῥτπε]ἰς ἐμιῶν τε. | Π]15, ἃ ΑΙΓΠάΙΗΕ οἱ Ῥαςς]Ι5, 

1158. Τη δενεταὶ οὐ]ους απά Μ55, 1766. Α]άΙ8 Ίαν Μαμάδος. Ἔ]με Μα.- 
γέκυς βἴαηΏάς Ὀδίογθ ἄθαπτος. ηαά65 ννθγε ΡΓΙΘΡίΕΦ5ΘΑ ος Ῥασο]μδ, 80 

1764. Βοί]μ Αἰάάς οπά νοίῖαθ, σοἳ- | οα]]εά Π0Ώ} µαύομιαι,͵ ήτο, Ὀεςαιδε ἰλεῖς 
(ΓὰΥ ἴο ΠιαΗΥ ΜΒΒ., εἀἰ{εά κόρουο. Γ αοἴ]οής απἀ σεείυτες ἀωτίης {ο [εβίῖ- 

1765. Έ]ιε «ΟΠΙΠΙΟΠ τεαζΙΏΡ ἶδ ἵνα τε. | να, Υετο {Ίιοδθ οί πιαὰ νΥΟΠΠΕΙΙ. 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1767. 

ΑΝ. Καδμείαν ᾧ 

νεθρίδα στολιδωσαμένα ποτ ἐγὼ 

Φίασον Σεμέλας 

Γερὸν ὄρεσιν ὤνεχόρευσα, 

χάρω ὠχάειστον ἒις φεοὺς διδοῦσα : 

118 

|--|-- 
ων -Ινν-Ινν-ινν- 

[νν -ἰνν - 

1770 |» ν μ]ν ων» ν »]- ω 

ολο νν]ν -Ίν τν -ἰἰν -ἰν 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
5 / .ω ”, / 3. 3 δί ολ 

Ώ πάτρας κλεινης πολίται, λεύσσετ, Όιδιπους οὖε, 

Ὀ ” / / 

Σφιγγὸς ὃς μόνος κατέσχο» πης µιαιφόνου κράτ», 

.. 3 / 

νῦν ἄτιμος, ἀντὸς, ὀμκτρὸς, ἐξελαύνομαι χθονός. 

2 λ λ / ω 9 ω ΜΜ. ού . 
Άλλα γαρ τῖ ταντα 3ρηνω, καί µάώτην οὐύρομαι} 

3 .. ει ρω 

Τὰς γὰρ ἓκ 9εῶν ἀνάγκας Ἀνητὸν ὄντα δεῖ Φέρει», 

έοιίδ]έέ,έν 
[έὲ,{[[έε,ί - 
εεμέ]έ1, ἐν 

175 μὲ(δ]έέέν 
έενέοεέ,έ-' 

ΧΟΡΟΣ. 

ΊὮ µέγα σεμνὰ Νίκα, τὸν ἐμὸν |-νν|- -|--ἰνν- 

βίοτον κατέχοις, ἱνν -νν- 

καὶ μὴ λήγοις στεφανοῦσα. |--]--ἵνν -Ιν» 

ΤΕΛΟΣ. 

ΤΗΕ,  ΟΒΡΕΒΕ, ΑΝΡ ΕΝΕΙΙΘΒΗ ΔΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΤ. 'Ὢ έγω πότε όρεσι, στολιδωσάµενα Καδμείαν νέθριδα, αγεχοεεύσα ἵερον Νίασον Σέμε- 
λας, διδούσα εις Ψέους αχαρίστον χάριν» ΟΙΔ. Ώ πολίται κλείνης πάτρας, λεύσσετε, ὅδε Οίδι” 
πους, ὃς μόνος κατέσχον κράτη της µιαίφονου Σφίγγος, νυν εξελαύνομιαι χθόνος, τίμιος, αὗτος, 
οίπτρος. ΄Αλλα γαρ.τι 3θήνω ταύταρ και οδύβομιαι µάτην» Ταρ δει όντα Ἀνήτον φέρει τας 
ανάγκας εκ Νέων. ΧΟ. Ώ μέγα σέµνα Νίκα, πάτεχοις τον ἔμον βίοτον, και µη λήγοις στε» 
Φανούσα. 

κο ο κκ ------------- 

ΤΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ., 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ, Τω υΏ]οἩ 1 Γοτιηστίγ οἩ {πε Ὠ]]]ς, οἷαά πα ΤΠεραῃ ΓαΦη- 
οΚΙΠ, ἆαποεά. {πε «αογεά είερ οί Βέππε]ε--- οοπ{ετγῖης οπ {Ώε (οάς α. 
{παη]εςς {ανου ὃ 

(ὔριρυς, Ο γε Ἱπ]αβίίαηί5 οἳ ΠΙΥ Ἱηδίτίοις οουΠίγγ, Ῥε]οίά, 1, ίπε 
(άἱρι5 νο αἶοπε ατγεδίεά {πε Ῥούνεγ οἱ {πε Ῥ]ουά-(Π]τείγ 9ΡΗΙΗΣ, 
4Π1 ον Ῥαπ]δμεςά {γοπα {πε Ἰαπᾶ, ἀϊσποπογεά, {ογδακεῃ, {11 -ο[-πηϊδετΥ { 

Ῥυί γεί πΏγ ἆο 1 Ρενγαϊ] (Ἰεςε-γενεΓδες, απά Ἰαππεπί 1Π γαῖπὸ Έοτ 
1{ Ὀε]ιονες πηο Ρεῖης πιοτία! {ο Ὀεαγ {λε ἀεογεες οἱ ἰπε ος! [Έπειπέ 
αἴρις απ «Απιίσοπε ἴπίο θαπίδ]ηεπέ.] 

Οποπυ. Ο πιὶσΏΙ]γ σ]οτίοις Ἠοίογγ, ΠΊαΥ (οι αρ]ο]ά πιγ Π{ε, 
απ ΠΠαΥ ἴποι ποί οεᾶδε-[Γγοπη ΟΓΟΨ/ΠΙΠ5Φ πηθ. 

[Τ]ε (ωτέαῖπ Ίετο «ἶοδεδ {λε 5οεπε.] 

1767. Τε 1 ἀοιῬ {1 νν]θί[ου Ἡρόμιος 
ΟΓ σηκὸς Ὦ6θ {ιο απίθορἀεηί {ο ᾧὦ. Α]άι5 
η ρ]αςθ ΟΓ ᾧ Ἰα8 ή. 

1Τ71. Ετοίΐας σανε ἄχαρυ, Ὀαϊ Α]ά19, 
ἀχάειστου---ν]ϊο]ι 15 [αν ρτε/εταῦ]ε, αιά 
νιαιταπ{ες Ὦγ α ναπείγ οἱ ΜΒ. 

1779. Α{ΐοτ (ῖθ νειεο νε ϱεπετα!]γ 

Ππά, ὃς τὰ κλεύ᾽ ἀίγματ᾽ ἔγνω, καὶ µέγισ- 
τος ἣν ἁγήρ. ΒΤΙΠΕΚ, ρατί]γ οὗ α]εκο- 
η8ΘΙΓ8 Ἱαάσπιεηέ, τε]εσῖεά Ὀοί]ι 6». 

1774. ἘΟΣ νῦν πΙαΡΥ τοας ναῦ δ’. Α]άπς 
οπ({ἶης ἀυτὸς ΟΟΠΙΤΑΓΥ {ο ΜΤ55., Ρεϊηϊ- 
εἆ 1η 1έ5 δίοαἆ ὀικτρός. ΒΟΠ1Θ οοπίεπά {ος 
ὀμιτεῶς ἐζελαύνομαι χθονός. 

1ΠΕ ΕΝΟ., 



ΜΟΒΑΙ, ΙΝΕΕΕΒΕΝΟΕΡ. 

1. απ ο/ἵεπ Γαἰ]ς ἰπίο ἆαπρεγο οἱ τωλίε]ι Ίιε ιαᾷ ὕεεῃ Γογευαγπεᾶ, απᾶ 

τολτο]ι ουἰέ]ι οαιάέοπι ᾗε πιὶσ]έ ]ιαοε εδοαρεᾶ. 9. Πεν α.Γαΐδε δίερ ωε αγε 

εγιεπέῖψ έοο γεπιῖςο ἵπ οιγ επἀεασοιτα ἐο σιατά αφαἰποί 1έ5 εΟΠπδέφµΕποΟΕ. 
8. Γοῖἰν 5 σεπεγα(ίγ τερεπέεᾷ οἱ τωήει έοο ἰαέε {ο ὄε γεπιεάἰεά. 4. Ῥγε- 

δεπέ 50055 ἶ ἔπ Πιαπη ἐπδίαποες ἔ]ιε ὑπίεί οἱ Γµωτε ο, ὂ. Πε εἶατηιδ 

ο ΡΟΙΕΙ ατε 5ο Γαδοεἰπαεῖπς, ἐ]αέ έλεγε ἱδ δεατεεῖψ απγ εοποἰάεγαξῖοτ 
σαπι ἔπάιοε ἐ]ιοδέ ροδδέδδεά οὗ ἐέ, ἐο τεσῖση 4. ϐ. Οι πιῖδεγῖε αγε ο[ίεπ 

οὗ οι ουπ δεεχἰπρ. Τ. Ιοπιεδέίς σἰγ{γε, 4 ποί εατῖψ αρρεασεὀ, επρεπᾶετε 

έλε πιοδέ Ἰποείεταίε επιζέγ. δ. 4 Ὀε[ἰεί ἴπ Εαΐε, πιαν Ῥγοππρί {ο ἐπίτερίά 
ἀεεᾶς, απιᾷ πιαν δοπιεέῖπιοδ τεσοπεῖ][ε 115 {ο οαἰαπιῖίψ; Ὀιέ 1έδ «οπΙΠΙΟΠ ἔεπ- 

ζεπον ἰς έο,}είέε ἐ]ιε πιϊπά, απᾶ γεργες» 1ΐ5 ποῦ[εοέ ἐπετρῖεδ. 9. 4 5ο ᾖγεα 

τυδέ] έγιςε ιεγοἱδπι ἐ πεὈεΥ αἴοιω ἐο δαστζῖοε αἰῑ ῥγζοαέε ἐπίεγεσδέ, απ [γε 

ὀέφε[ᾖ, νετ έ]ιε Ριδ[ίο τυεαῖ τεφιάτες δέ. 10. Εἰίαί 4[εειίοπ, ἐ]ιαί απιϊαδίε 

Εἰπίαςε, σαπ, εσεη {]οιρ]ι Ὀγεά ἵπ δρ[επᾶογ απᾶ ρτὶποείη ραΐασές, οοπἰοπέ- 

εἶν Ίναγε εχἰζε, ροθετῖψ, απ 56ΟΥ, Ὠὠωλέ] απ αρεᾶ ΡαΤεπέ, ὠω]ιοδε ἀῑἰδίτέςε 
2έ ἓψ εωεγ δο[ἱοἰέοις ἐο αἰευίαίς. 



ΕΒΒΔΑΤΑ ΙνΝ ΤΗΕ, ΗΕΟΌΒΑ. 

Ἰήμθ, Τεχί, Μείτες. ΟΓγάςΓ. Τγαυκ]αϊοη.  ἈΝοίθ. ἍᾖΒὶο σοτσρηζα, 

415 καὶ µΕιο.. 5 6.65, ς6ςοςς0 οὐ ὔονςονουςσνυ ο ΡΟ ΟςΟΟ Ην. .ο καΐ µε 

414. γά Ὁ ο ο ο ΟΥ κλλκκεο. γὰρ 

0] 1) οσα Ὁ, «ο φο8956505.9ς9. 9609005005 0460... ν- 

99 Φορουμιξνθ 99968 9ο9.9 «99006900 000 9590950950 999ούους Φθρούμεγος 
Φ51 καγύγει..ιὁ «9 «9699990 Ἀάγύγβί οοο09.9 9ος ὁ νο «υοο00 9 ΛΑΝύγΕι 
ο μμώμ “φον αρ μς αν ο μον ο ή 
ο ου ος ετεκ ο η 
707 «. «ο... 441 Β. ων --.. διεκοίρᾶσων «νὰ «99999990 «459505 --, διεµοιράσω 
709 «....... δἆ Ε, -. --ν ὠκτίσᾶρεο«« «9 «9 6900-90 9006... -νώρ ὤχτισας 
758 ἐυρέθη «... ««.ο.. ο. « Εὐρεθῆ«« «9.99 9οο650-4.9 «65... Εὐρέθη ἑύρεθη 
547 ὃ σε. «ον σούνο «ος οςσοσοοἳ ος σοκ ςον ο οσους» δὐ σα 
ο ορος καν «οσσ κκώσθθιδν αλνανκο ΜΕΝ κ ανα. 
9906 ύπερ 5 ο 9094664 5566505609 49906ύ856 5» .ο6ο.οος Ὁ ο ο. ὑπερ 

1048 κ νε... 9: οςο ύςυ, ..ο5. 6ος. ΡΕ88ἱ-Υ6.... . 5... βίο 81-{1εΥ 

1069 .ρο.... . ος ασκο ΜΗ ΔΙ νεο. - Φου 65.5 «ὔρε.ςςνο τα δεία 

1165 . 5, οφ πεί τἙ  υς. Φος οὐ 5556060 «6ου νο ος ςςος -- 

α1{ὸ .. 6605. .ο6 δαΕ ώς. 99ο 6050000595 0960650660 »οὔς6θ.ος κ- 

ο οσο πα μα κωυμμ μκμνν πωμμμμι 

Ἡ σῖγα, ἐάοἱ(ὸ; σίγα, ἐάοε; σιγᾶ, ἑάοεί. 
Ί Τη πε Τγαηρ]αίῖομ Τὲ οαμ]έ {ο Ὀε  έ]ιε ἄοετ ϱῇ «Ιιαπιο/ιι]- ἀεεᾶς, ΟΥ πΊοτε {Γ6εΙΎ 

ἔέ έ]ιο ναβο-αοί αοέογ”-----έ« έ]ιο δ]ιαπιεῖοδα ρετρείγαίογ”.---ἒαάπὸ, «« ἑάγρία Γαεἰέπεὲ, οἵ τᾶ- 
{αυ {1)ἱ φιῖ ἑάγρία Γόείέ«) 

} Τη α {ενν «0ΡΙ68 οη]γ. 

ΕΕΒΑΤΑ ΙΝ ΤΗΕ ΡΗΝΙΒΒΗ:, 

1ήπ9. ἍΊΤοχί. ἸΤείτες. Οτάςεγ. Τταης]αοη. Νοίθδ, Θίς εοιτῖρευάα. 

99 ««99οδος ο». 56699559 Τά ἀμπλακῆμα ««« «99.996 «....ε.. Τθ ἄμπλακήμα 
94, ο ας πώ ών νο ο όν ος εως ο ρυὰ 

99 «99999 «6 9δ9ο..9 ΠροχἠλαΤῆδε.ος ο. «2999490... τροχήλατης 

87 9ος666ουσοο δι Ἐ. ----. τες ὁφουςοςσουόνο  οδοςευσδο ον ο ώς ο ες ω--- 

Ἱ απ μι μασ αν κώμα ο μμ ο σα 
445 .96οσοος 5 κ Ὦ, ο ο κ τών ο μον μονος ο κος ου ο ο α -- 

964: .6930.ο6 Ἰ88έ ΤΙ. ω. ο. ον ο «δοςο. νο ο ος ο δ.ονν ον οὐ ὦς 

10517. «νεονν δὲ Ὀ8ξ {[ .. « «νο νονός οοοο.ο.ο κ δν η 
ἓς ποσο μμ ανα κενο ο ο ο μμ μμ ο ης 

.απά ὐ, Τη α νετ {ονν οορίο5 οπ]ν, Ὀοἱ]ι ογγοις Ἱανίης Όδει οοττθοίεἶ αἲ ϱΓ655. 
Τη (νε Τ]ο-ραρο, δεοοπά αποίαίἴοη, πο 1, Ὑαϊεκειασι τοαάἶης ἐσεῖδε ΥΓᾶδ 

Ρτϊηίθά Ὦγ πηϊδία]κο Ἱπείοας οϐ ΡΟΓΡΟΠ, ἐισεῖδε. 
Ῥασο νΙῖ, Ἰἶπε 19, ὀίνεκα ΔΡΡΘΔΙ5 ΘΓΓΟΠΘΟΙΙΔΙΥ ΕΟ0 ὀύνεκα. 

ου. 

1. ΜίΟτεθεγ, Τους ΟουτΕ, 
Οµαποςιγ-Ίμαπε, Τοπάοα. 

-- 
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ΤΗΕ 

ΟΒΗΕΗΡΤΕΣ ΟΕ ΕΟΝΙΡΙΟΕΣ, 

ΗΙΤΕΒΑΙΙΥ ΤΕΑΝΡΙΑΤΕΡ ΙΝΤΟ ἘΝΕάΙΙΡΗ ΡΗΟΡΕ; 

ΕΒΟΜ 

1Πς ΤΕΧΈΤ ΟΕ ΡΟΗΡΟΝ. 
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ΕΥΡΙΙΗΙΔΟΥ ΟΡΕΣΤἩΗΣ. 
ΤΗΕ 

ΟΠΕΡΤΗΣ ΟΕ ΕΟΠΙΡΙΡΗ, 

ΗΙΤΕΒΔΙΙΥ ΤΕΒΑΝΡΙΙΑΤΕΡ ΙΝΤΟ ΕΝάΙΙΡΗ ΡΕΟΡΕ: 

ΕΓΟΝΜ 

ΤΗΕ ΤΕΣΧΤ ΟΡ ΡΟΠΡΟΝ: 

πΙΤΗ 

ΤΗΕ ΟΕΒΙάΙΝΑΙ, 6ΒΕΕΕ, ΤΗΕ ΜΕΤΒΕΣ, ΤΠΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΟΌ 

ΕΝαΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΊΤΙΟΝ. 

το ΠΗΙΟΗ ΔΛΗΕ ΒΟΒΙΟΙΝΕΟ 

ΝυμΕΚΟὈΌΣ ΕΧΡΙΑΝΑΤΟΒΥ ΝΟΤΕΡ. 

Εος ΤΗΕ ὉδΕ ΟΕ ΡΤΟΡΕΝΤΕ. 

ΒΥ 

Ἑ. Ν. ο ΕΡΥΊΥΑἨΠΡ», Μ.Α. 

Ῥω Φίλον ὕπγου »έλγητρον, ἐπίκουρον γόσου, 
ὡς ἡδύ µιοι προσΏλθες ἐν δέοντί γε. 

ΣΩ πότνια λήθη τῶν κακῶνι ὡς ἔῖ σοφὴν 
καὶ τοῖσι δυστυχοῦσιν ἐυκταία θεός, 
Πόθεν ποτ᾽ λθον δεῦρο» Πῶς δ᾽ ἀφικόμην ; 
᾽Αμνημονῶ γὰρ τῶν πβὶγ, ἀπολειφθεὶς Φρενῶν. 

ΟΡΕΣΤ. 205---210. 

Ἰὰ, ἰὼ πανδάκρυτ᾽ ἐφαμέρων 
ἔθνη πολύπονα, λεύσσεθ᾽ ὡς παρ ἐλπίδας 
μοαῖρα βαΐνει. 

Ἕτερα δ ἕτερος ἀμείθεται 
πήματ᾽ ἓν χρόνῳ μακρώ' 
βροτῶν δ' ὁ πᾶς ἀστάθμητος ἀιώγ. 

ΟΡΕΣΤ. 965-970. 

1ΟΝΡΟΝ: 

'ΜΑΤΤΗΕΥΓ Π.ΕΥ, ΒΟΜΕΒΡΘΕΤΡΤ,. ΡΟΒΤΜΑΝ 9. 
ΟΡ ΒΥ ΤΑΙΒΟΥ5, ΟΧΕΟΒΡ»; ΝΕΝΒΥ, ΟΑΜΒΗΒΙΡΟΕ: ΑΝΟ 

ΒΕΙΙ ΑΝΡ ΒΒΑΡΕΌΟΤΕ, ΕΡΙΝΒΟΠΟΗ. 

ΜΡΟΟΟΣΝΧΤΙΙ. 
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Το 

ΑΜΗΕΗΣΡ ΤΑΥΙΤΟἨΣ, 1.1..Ὀ. 

σΠΕΙΡΕΑ. 

Ην ὈΏεαπ ΕΠΙΕΝΟ, 

1 ΕΧΡΕΟΤ ποί ἐ]ιαί γ/Ο1, [ιο ἄγε 80 εοπΌετδαπί 

σι ἐ]ιο Ὀεαιέὴγιε][ ραἰλιοἰίο απ πιογαί ωγἰέπος οἱ «Εγίριάες ἴπι 

ἔ]ιε ογἱσἴπαί, οἰ[ῖ αεγῖυε εἰί]ιε ΠΙΟΊΟΥ οὗ ρίεακίγε Γγοπι ἐ]ιε οοπδρῖ- 

οποιι Ροδἱ{οπ ἰ[ Ίαυε αἰοίίεά φοιγ Λαπιε, ἱπογιθίπρ {ο φοι λε 

Τοι[οωύπρ' Ῥγουε Τγαπεἰαίίοπ οἱ Τμε Ογεείε. ὙΤεί ἴ υεπίμγε {ο 

ογοιά α ᾖιορε οἩ ἴ]ιε υΕΥ1/ Πεῖπᾶ ΠιαΠΕΥ ἴπ το]έε] φοις ᾖαοε Υε- 

Φεαἰεᾶί[γ ετργεδεεᾶ γ/οιγφε[{ γεδρεοίπο 1 ΓΟΥΊΊεΤ Ἠογλς, έ]ιαί 

ἔλιε {ἱδεγίψ 1 Ίαῦε {α]νεν τί οί ἀἱρατασε 1/οι---Γατ ες ο[/επά 

4ου. 

1π Ραφεῖηρ ἐ]ιγοιιρ]ι ἔ]ιε ωοτίᾶ, α σιρεγ[εἰαί οὔ8εγΌεγ 

56ε5 50 16 αρρατεπέ εἶαπεε Ὀίεπάεα τω υπκῖβίε ἀθεῖρη----δο 

πιιιο]ι [οἶ[ν πιῖπρ]εα ωϊέ]ι ϊκάούι, οοἰ! τωίᾗ οοοᾶ, 4ε[ογ (η) τοι 

θεα) ---σι[Γεγῖπρ' το(ᾗν επ]ογ/ πιεί, ἱςΕΥ1/ ωἰί]ι Πιαρρίπερ---δο 

πιο] φεεπιίπρ εοπἰγααἰο[ίοπ απᾶ ἱπεοπαϊςίεπει, ἐ]ιαί εἰς δα[εά 

ὑπ αἰξ ]ιὲς αἰεπιρίς ο γεεοπεῖζε ἴ]ιε [απεῖεα οοπ{γαγἰείίεδ, αι {ο αἲ- 

εἰπεωζαίε γε[εύαποι τί] Ππεοπργιί/ :----οπ α εἶοδε επαπιἰπαξίο, 

)ιοῶευετ, ο) ἰ]ιε ἰαως οἱ παΐιγε απᾶ οἱ {με ἰποίάεπίς οἱ {ἱγε, ὧε 

πιαι/ εασῖῖψ εποιιρ]ι ἴγασε ἴ]ιε )άάεπ ᾖαπᾶ οἱ Ῥγουϊάεποε γερ'ηἶα- 

ἐζρ; έ]ιε ογεαί Ππασ]ίπε οὗ ἰ]ιε αΠίΌεγςε, απά ἀἰγεοίίπρ εὐεγγ εὐεπί 

ἰο ἴιε δεςέ απ ωΐφεκί Ρ1Υγο568. 

(ιαποε οεγἰαἰπζιγ αρρεαγεᾶ {ο ὂε ἴιε ογἱρίπ οὗ 714 αο- 

φμαἰπίαποε τοϊ(]ι οι, απ οὗ ἴιο ]ἱεπάςΠιῦρ τολίε]ι ᾖιας οδοίοίεᾶ 

δείωεεη 18 7ου Πατ ΨεαΥΕ, (απ αοφιαϊπίαποε 1 αε]ιοωζεςε τωί(]ι 

γίάε, απ γοι Πγιεπάςιῖρ ωἰ(]ι σγαιιάε): φαί εἶαποε, ἵ απι 

οοπυὐπεεᾶ, απ Ι Ίαυε πο ἀοιιθί οι αγε ἐλιε δαπιε, ]ιαᾶ ποἰ]ιέπρ 
ἰο ἆο ωἰί]ι 11 ὑπίγοάμείίοπ ἑο 1/οιΥ πιοδέ τωογί]/ Γαπιϊζη θέ ἐι 

ἐπὶ, αἲ ἔτι ΕΌεΤΗ/ οἱ]εγ δί6ρ οἱ οι ζοες, έλεγε τας ἴ]ιε ἀεδίρη απιᾷ 



νι ΡΕΡΙΟΑΤΙΟΝ. 

ορεγαἰίοη οἱ απ οὔεΥ-γα[ίπρ αθεπέ ὠογλίπρ ἴπ 86ΕΥΕΟΥ απᾶ ὑπ 
ωἱκᾶογη. 

1 Ισιοτὸ ο ΊΊάΠ οδε ]μάσ πιεί οπ φιο]εοίο οἱ ἰέεγα- 

ἔπγε 1 γεδρεοί πιογε ἐ]ιαπ 1/Ο1ΗΥ ο/η, ΙΟΥ απ ιαπ {ο «]ιοπι 1 }εεῖ 

ΊΊογε ἐπαεῦίεᾶ ΓοΥ εογγεοί ἔεαν οτι «ευεγαῖ ὑπιροτίαπί φιἐδίῖοπς---- 

πο ιαπ ὤὠ]ιο ἀἰε]αγσες ωτίῇ Ππογε Πιάε[Ι{/, οοπδοἰεπίέοµΊεδς, απ 

5έοσες, ἔ]ιε αγάμοις ἀμίῖες οἱ απ εἰευαίεά απά τι5ε[ιεῖ ϱΥο/εκδίοκ---- 

ο οπέ πιογε ]απιϊίαν τωῖί]ι 5ο ΙάΠΗ/ «οἴεποεν, Ίπογε οτί]οβος {πι 

Πὶς Ῥγἰποἰρίες, ογ Ί0Ογε επεππρίατη ἴπ Πὶς εοπάμοί: πι α]οτί, 

ποΏῶ πο απ το]ιο Ίιας {γι ᾖῖ «Ώ]ιεγε ἆοπε ππογε σοοᾶ ἴ]απ φοιγ- 

5ε{[---ποῦδοάν ΠΙΟ ἐδίεεπιεᾷ οΥ πιογό εσιπιαδίο. 

Υπ] ἴ]ιεδε εεἰίπιοα ο ΠΙ4/ πμ, ἰ ἴΐ {ο ὂε τωοπᾶεγεᾶ 

αἱ, {]; ἵπ αρίίε ο ο επίγεπιε ἀϊ[ῇάεπος, 1 πανε ἆγαωπ γ/οι Τογί] 

ἐπίο ἰπε [ἱο]έὸδ 9 ἴέ ἰο ὂαε ὠοπάεγεά αἲ, { ἶ ἰοποε 1ο 5εε ίᾖε 

παπιε οί απ οἷά απἀ πιο] υαμεᾶ ]γίεπᾶ ἴπ οπε οἱ πι Γππιδίε 

Ραρεςᾷ Ην εἰποεγίίγ/ απᾶ ὠαγγπιί]ι οἱ Πεατί, ων Πίο] γ/οι αγε 

ὧεἰ{ αεηιιαϊπίεᾶ, ππιιδὲ ρ]εαᾶ τωῖίᾖι 4/01: 114 εποµςε [ου ε]μις επλῖ- 

θὗπο' γοι ασαἰποί 1/1: ὑπο]παίίοα, απά ἐ]οισῇ ος ΥἱεπάςΠὲρ 

ῥεποί 5ο οεἰευγαίεᾶ ας ἐ]αί οί Ογεκίες απ Ε/ίαμες. ον οἱ Γλαπιοπ 

απά Ἐγίλίας, φεί πιαν ἵ ὂε αν τπιπίεγγαρίεά απά αἲ Ιαίίηρ.. 

ο]; 1/οιι αἰἴ ρεασε οἱ παπά, απ Παρρίπες» ἵπι 1!01Η’ ΕΠ]ΟΥΙΕΠέ9 

απά Ποβε», ἵ γεπιαῦα, | 

9 ἄεαν Εγἰεπᾶ, 

Υοιγε Γαλ] εὖεν, 

αν ἄ Ελῤατὰ. 

2 θλν 

Τιαπᾶοη, 

Αγτῖῖ ὃ, 1528. 



το 

τη ΠΕΑΡΕ Π. 

Ὁ-Ὁἂὦ-- 

Ἐν ες Της Οπεςτες, ας ἵπ Της Ῥμανιββ, 1 Ἠαγε πηστ]κεά {πε 

Ῥγεαίλίησς οἩ {]νε Βτεί νονγεἰ οἱ ενετγ Ιπί(]α] ἀἱρῃίλοπᾳ, απά {πε αοοεπί 

ο{ αοοεηίεὰ ἀἱρ]ί]οηρς οἩ {1ε 5εοοπά νοψε]. ἨΝΠ ψΏΙοΏ αγγαηςε- 

πιθηί, νγηαίενεΓ ο] εοίίοη εἰίῖλετ Ργε]αάἶσοε οὗ Παδίέ πι]αΥ ταῖδε ασα]ηςί 

ἵέ, Τ απη Ρεγ[ες(]γ φαἱβεά, απά (εγείοτε Εγηι]γ τεδο]νεά {ο {ο]ἱου; 1. 

Ῥος, αἰιουρ]ι 1 ἆο ποί γεπιετηῦετ {ο Ἠαγε Ἠεατά οἱ απΥ Ρηπίετ ο 

ατεεὶς νο ενεν Ῥαί {Πὶς πιεἰ]οά ἵπ ργασίῖσοε Ῥείογε 1 εαρρερίεά 15 

αἀορίίοη, γεί Ι αἴη 5ο {1Ι1γ οοηγίποεὰ ο{ 19 αεεύΓαςγ απά οογγεοί- 

ηερν, ἰἶιαί πο αγσυπηεηί 1Ώ 5ΙΡΡοΓί οἱ 1{5 {4149} «αΏ Ἠαγε 4ΏΥ ΨΕΙΡΗΙ 

ψ(Ὦ τηε, 
ΤΠε αοοεπίεά ὖ, ΠὶοΠ, 1ῃ οι ]οηρ Ῥγίππεγ Ώοπιαη {ομ{, ννας ψαηί- 

ἵπς αἱ {πε εἶπιε ίΠε Μεάεα απά Ἰ]κενν]δε ΗεσιΏα ννεηί {ο ΡΓεδ», απά 
Ώῖο] 1 {ογσοί (1411 {οο Ια{ε) {ο ογἆεν {ο ἴπε Ῥ]αηίβεας, Ὠας ΠΟΥ Ῥεεῃ 

οαδί: επαρ]ίπρ α5, (Ωτουρῃουί {πε {οἱον]ὴς Τγαηδ]αίίοη οἱ {πε Ο- 

τείες, {ο πια] Ἱπ οἱ ῬγορεΓ Ώηᾶπηες οἱ πηοτε (Παη {πο 9γ]]αῦ]ες, (πε 
γογ/ε] οὉ ν]ο]ι {Πε είγεςς ο{ γοῖεε ουβ]Ώί {ο δε Ἰαἱά ἵω Ἐπρ]ίκῃ. 

Αποιμετ ΙΠρΤογεπιεηέ ἵπ α οετίαϊη οἶαςς ο υνοτάς τεσεϊγεά Ιπίο 

ογ Ἰαηρύασε {Γοπη {Πε Παί]η απά (τγεεῖς, βοπχείΊπηες Ψί Πε, απἀ 

οίίεΏ γηϊίἩ πο ναγίαίίοη ἵη {]ε δρε]]ῖηᾳ, οσοιιγγεά {ο 1ης ἵη ΠΙΥ Ργοσγεθς 
(ητουρ]ῃ {ιο Ῥπαηίδες ; Ὀμί ν/πΙοἩ 1 τεβεγγεά {ο ηηαΚε Ιἱ5 βγεί αρρεαί- 
8Ώοε 1η {λε Όγερίε. ΘΗ6ἩἨ ὙγοΓγάς, {ου εΧαΠΙΡΙΕ, 48 ἄσπις, οαἑαδίγτορλο, 

Ἠεγπήοπε, επάϊΏΡ 1η -ᾱ, απᾶά α5 ιαπες, (1γέπιεδ, Ἑψίαδες, επάϊηςσ 1η 

-6δ, ΝΠεγεῖη {πε Πηα] Αγ]]αῦία ἵδ ρτοποιηςεά, 1 Ἠαγε ἀῑδιπσι]σηεά 
Ῥγ Ρ]αεῖηρ νο ἀοί5 ουετ {Ίε ε ἵπ {πε (ετπιϊπα(ἶοης {ας σα]1πρ {Πε 

αἰ{εηίΙοη ος Ιπεχρετ]εηοεὰ γεαάεῖς {ο {ε ]είίετ 5ο ππατκεά, ἰῑιαί {πεΥ 
ΠΙαΥ σίνε ἴο ἴἶεθο γ/ογάς α 8ΥΙΙ4ΡΙε πποτε απ {Πε «ΟΠΙΠΙΟΠ αΠᾶΙοΡΥ 
ο {πε Ἐπρ]]δ] (οηΏριιε γ/αγγαΠί5. 

Ἠ/Ίο ν]] 4εηγ ἰλαί, α Ῥεγεοῦ, {ΠπουρΏ {οἱεγαὈ]γ ννε]ὶ γειςεά ἵη {πε 
Ρ]αἱΏ Ίάηριαρε οἱ {Π]ς οουΠίτΥ, πιωδί, 1{ {οἰα]!γ απασααἰπίεά γγ]]ι 
ἴπε Ο]αδεῖος, ὃς ο{ίθη αἱ α Ίο {ο βηά οιί ἴ]ο Ρίασε οἱ {πε αεοεηῖ, 

απά επεη (ης πΙΠηΡεΓ οἱ 9γ]]αθες, ΙΠ ΠΙΒΠΥ Ὑνογάς νἨὶε ἆπἹοης {πε 
Ἰεαγηεά ατε Ἱη ἀαῖ]γ α9ε) ΊΝΗΥ, πηὶρηέ Ἡε τεαςοπαὈ]γ εποιρἩ α.ίς, 
1 Οτείε α ΠιοΠοΘΥΙΙαΡΙ6, απά Τηεῦες α πιοποβγ]]αθ]ε, αυ’ ]]ὶ 6ενες 

απά Περε αγε απο] ἀἱβδγ]]αβ]εςὸ ἜΤπενε ἶ5 ποί, ρετΏαρς, αΠΥ οίπες 

ΨγΠίεηπ Ίβησιαρε οΏ εαΓίΏ 5ο Ἰποοηβσίθηέ νν](Ἡ Ιίδε][, απά 5ο πηΙο]ι 

ἵῃ ]αο]ς οἳ γείογπα Ίπ ἰἱ5 ΟΓίΠορταρΏγ, αν ους οἵνη. Ἰαί πα[ίοη ΟΥ 
Ναί πιαΠ, Ἰρποταπί οἵ οι 5ΡεεςΒ, οου]ἀ ενεγ {ποπι ους οοπιρίηᾶ- 



να το ΤΗΕ ΒΒΑΡΕΑ, 

6οη ο Πείίεγς, 1π οοηραΓα(Ίνε]γ α ογεαί ΠΙΠΙΡεΓ οἱ ους ψγογάς, {οΥτη 
ΑΠΏΥ ]αςί οοπεερίῖοη οἱ οἱγ γεσοεϊνεᾶ Ρτοπαποἰθί]οη ὃ 

Τ]ιε ογαίοτγ οἱ απεϊεηί (τεεσε, α5 {αΥ α5 {Ἡε οΓδίοΓγ οἱ α ἀεαᾶ 
Ιαῃσυασε 8Η {ο α Πνίηπρ 6αγ Ὃε εοηνεγεὀ, {9 ρετί{εςί]γ οἶεατ; οου]ἀ 
γε οΩΙγ ἀϊνεδί οιι/5ε]νες οί ργε]ιάϊοε, απά ἀῑεοατά ος {αγογίίε εἴ{- 
ΤΟΙ5. Ἠοί 4ηΥγ ΠΠᾶΠ ση αεκηογ]εάρε Ἠϊπιδε]{ αἱ α Ίο5ς ίο σοπΠρΓε- 
Ἠεπά {λε 65ε οἱ {πε (γεε]κ αεσεηίδ, {πε Υετγ Ρο]ϊδῃ απά ρετίεοίίοη ος 
(πε Ιαηρυαρε, 1 απι (Γυ1Υ αδιοη]κηεά, Ὑεί υΙίΏ {λε εχεερίῖοη οἱ οπε 

Ιεατηεά ἀῑνίηςε, Ίο Ίας (γεαίεά φαἰἱείασίογΙ]γ απά υπ ρετερ]ουίγ 
ἴΊιε ἀἁοοίτίηε οἱ Ῥγοραγοχγίοης απά ῬατοχγίοΠ, Ὀωί γιο πεγεγίπε]εςς 
Ίας νγΙίεη ηιοδί αΏδΙγάΙγ οἨ οίπει Ροϊπίς, [ Ἠανε πο Ίετε πεί νγ]έ]ι 

Ῥεγεοη οἳ Ψψ]ί] Ώου] ελαί Ίας Ῥτείεπάεά {ο οχρ]αῖη ἴλῖς πιοδί 5ΙπΠρΙε 
απ ΕΥ επ]ρηα. ἈῬϊδ[Πορ Ἠοτειεγ, Ὑγο ἵπ Πἱ5 Ὀἱβοετίαίίοη οἩ {ο 

Ῥγοφβοάϊες ο{ ἴἶιε 6γεε]ς απά Τιαίϊη Ἰαησήασες, Ίνας αἀναποεά {πε {ατ- 
επεεί οί αἰἱ πιοάεγης ἵπ {Πε ε]αοϊάαίῖοη οἳ {πα εα0]εοί ο{ αοοεπ{α/1οη; 
ΙΠΩΥ ὃε αἀναπίασεου»ΙΥ οοπευ]ίεά οη {1ε δίγεβ οί νοῖοε {ο δε Ἰαϊά οἨ 
ἴΊε ρεπι]έ απάἁ απἰερεπι]έ οϐ ἄγεε]ς ποτά; (ΠουρΊι τεδρεοίῖπρ πε 
6ΓαΥε αοσεηί (α5 1{ 15 οα11εἀ) οἳ Οχγίοης, Ἡε ας Π]πικε]έ {α1ἱεΏ Ιηίο 

σγ055 εΓγογ: πγη]]δί Ἠ]5 5ἀροεβίΐοης, απάἀ Π]ηκίγαί]οῃς οἳ ἴοπες ποί ας- 

(πα]]γ ππατ]κεά, αγε ποσί {α11ε, απάἀ Ῥεγοπά επάπταποε 5ἱ]γ. Τί παγ 
θεπι Ῥγεευτηρίιους ἵΏ πε {0 8ρεαΚ Ῥοβδί1γε]γ, γεί ροβιϊνε]γ 1 οαη 
«ρα: απἀ, γΙἩ Ίεανε, 1 ν]] Ῥηίεβγ ἀενε]ορε ἴπε παίυγε οἱ ΟΧΥ- 
ίοηπ5. Ένειγ ἄτεεἰ ποτά σατγγίηςσ οἨ 18 Ππα] ϱγ]]αβίε ἴΏε αοοεπί 
οδ]]εά στανε, ν/α5 Ῥτοπουποεά ψ{] {πε είγεβς οί γοῖοε οἨ {Τε ]αρί 9γ|- 
Ἰαῦ]ε, Ἰ]κα {πε Ἐπρ]ίδα νογὰς γε]όοί, οοωπἰεγπιάπἀ, εοπέπιπ. ἩΝ επ 

ΟχγίοΠΒ είοοά Ὁγ (πεηιεεῖνες, ος οοηςι(πίεά ἴ]πο πεχί ποτά Ῥείογε 

απ οηο]έάο, ο Ὕγετε Ἰαξί ἵΏ α 5εηίεποε, {πε αοπίε ασοεηί Ὠαᾶ Ιί5 Γ{α]] 

{οτος ἵη αίίεΓαπος, απά να» πιατκεά ασοοοτάϊηρΙγ. Βαΐ 1η εγετγ οίμετ 

αἰίασίίου, αἰϊποιρ]ι {Ἡε είγεςς ΟΓ νοῖσε νγα5 ργεδετγεά οἩ {πε Ππα] 5γ|- 

Ιαῦίε οϐ έἶνε Οχγίοη, γεἰ ἐἶαί {Ίε βγεί ρατί οἱ ἴπε ποτά Ιππιεάϊ]αίε]γ 

{οἸ]ονίπο παὶσ]έ πο 56επι {ο α ἨεαΤεχ {ο Ῥε ἃ Ροτίῖοη οἳ ἴπε Ῥγεοεᾶ- 

ἵησ Ποτά, (πε αοιίε ασοεπέ να8 ἵη Ἠπίῖηρ πηαάε {ο Ίεαῃ (με οίμετ 

αγ, {ο εἰρπίίγ ἴἶαί α[ίες Ῥτοπουμοίης {με ασοεπίεά 5Υ]Ιαῦίε ἴπε 

Ἰουάεςί απά 5ἰγοηρεςί 1Π {ἶιε ννογᾷ, α ρετεερίίδ]ε Ιπίεγγαρίίοη γ/α8 {ο 

δε πιαάε, ἵπ ογἀες ποῖ {ο εοπί{οαηά {Ἡε γογάς γη οπε αποίπετ. ΤΠ 

εΥΕΓΥ Ἱησίαηος ΨΊετε Οχγίοης ννεγε {ο]ουγεᾶ ὉΥ επο]ί{]σ», {πε επο]]έ]ο 

ννας ργοπουποεά α5 Ῥθγί οἱ ἴε ΟχγίοΩ; απά ΨΠεΏ αΠΥ γογά ποί αΏ 

ΟΧχγίον {οο]ς (πε αοπίε ασσοεηέ οἩ 165 Ππα] 9γ]]αβΙε Ρείοτε απ επο]ίς, 

στεαί εἴγεςς ο νοίεε, εγεΏ {πουρὶι Ργεγ]οιι!γ Ἰαὶά οἩ οπε ο6 νε ῥγε- 

εεάϊηρ 9γ]Ιαῦ]ες, ννας τερεαίεᾶά οἩ πε ᾖπα] βγ]ΙαῦΙε {Πας π]αγκεά, {ο 

ειεἩ α ἄεστεε α5 (ο ἀγανγ ἱπίο ἐπαί γοτὰ, κε α οοηβ (επί ρατί οἱ 

Πέ, ἴἶπα επο]ο νγ]οῖι Γοἰ]οννεά. 

Τιοπάσπ, 

61 ἀρτιϊ, 1526. 



δΙΙΜΜΑΙΥ 
οΕ 

ΕΛΟΤ ΑΝΡ ΟΙΒΕΟύΟΜΡΒΤΑΝΟΕΡ ΟΟΝΝΕΟΤΕΡ πΙτη ΤΗΕ ΡΙΙΑΥ. 

ΤΗΕ εκαςέ ασο ο{ Ειήρϊά ἔς αί {ια {ἴπιθ ια οοπιροδεἆ Πς ΟΥόΡί68 15 ποίΚπονη, 
Ῥιἱ 1ὲ 19 πιοςί Πε] Ίο Ἰαά 86επ Ἠΐν ΕΠΗείΙ γεατ. ΈΤϊια 5οεπθ Τε Ἰαβ Ἰαιά αἲ 
ΑΙΡΟΒ, νν]οτο ἴλο Ιποίάεπίβ αγ Ὀε]ϊεγες {ο Ἰανε {αἷκεη ρ]ασο πργναγἆς οί εἶε- 
νθη οεηί{ητῖο απ α Παἰς Ὀείοτε ΟἨεῖι. ΑΙέποιση (ία ρ]αΥ ἶδ οηθ ος πα πιορί 
εε]εῦγαῖεά οί ενα ἄγεεῖς ἱγαρεᾷῖες, γεί ἵπ 1{8 πιογαὶ 1 15 Ππίαπιοιθ, απά Τη 115 σᾶ- 
{άνίτοριδ Ιαάϊστοις απά αΌσητά. 

Αβαιπόπιποη, Κῑπρ ος Μγεέπα απἀ οϐ Ατσος, Ἱαά πιαγη]εά Οἰψίεπιηόείτα, ἆααρ]ι- 
{εν οἱ Τόπάατας, Κῑπσ ος δρατία;---απά Ασαπιόπιποη)ε Ὠτοίμος, ΝΤοπε]άν, μαάἆ 
πιατγῖεὰ Πείεῃ, ΟΙψίεπηπέςίτα” οἶδίον. Ἑγ Ασαπιόπηπου, Οἰγ{επιηέβίτα μαά ἴμγεε 
ἀααρ]ιέεις, Οηγό(ἱιοιηῖς, Τρ] σεηία, αηὰ Ε]όοίγα; αἶθο οΏε ΦΟΣ, ηαιπθά Οτόβί6». 
υγ Μεπε]άα», Ηε]εῃ Ἰιαᾷ οπε ἀαπρ]ίου, οαεά Ηειπήοηᾶ. Α5 Οτόέ»ί68 να» νευγ 
γοπηρ αἲ ἴα οοπιπιεηοθπΙθµ{ ος ἴἶιε Ἔτο]αα ννας, Ἱο ἀῑά πο αοςοπΙραἩΥ Ηἰ5 {8- 
{πες η {χε οχρα(τῖοη Εεοπα ἄπθεςο; απά ας Ἠῖ5 ἵεπάετ ασε Ρτεο]αἀεα ΙΗπι ἄοπι 
Ῥείης ευ] οἶοπί ρτοίθοίἶοη {ο Μὶς πιοί]ες ἀπτίπς {λε πεςθβθαΤγ αὔδεπος οί ευ 
Ἠηδραπά, Ασαπιέπιποῦ οοπΦ(]έμίεά ῖς οοιβίη βλσίςε]ας (5οη ος ΤΗγόεί6» Ὁσ απ 
Ἰποββίλοιι5 Ιίεγσουβθ υγ] μή ουν ἀαισ]τεν Ῥε]ορόα) σπατάἶωη ος 119 ννίζε απάἀ 
ΚΙπράοπι (111 Ίο θἱλου]ά τείαση. βἰσίκι]ας (ας πη]σηὲ ννε]] Ὄε εκρεο[εᾷ) Ρργονθάἆ 
πιοδί πηνγοτί]ιγ ος {νο οοπῃάθηςε τεροδεά ἵπ Ἠῖπας {ον η ποῖ οη]γ 1νεά ἵπ αἀπ]- 
16ΥΥ νυν] Ασαπιόπιποπ”ϐ 4πεεῃ ἀππίης {πε θἶοσε οἱ νου, Ὀαῖ αἱεο Ιη5Η4ραίεά ες 
{ο ἴπα πατάει οῦ 6γ ]ογ4, οἨ 19 αιτὶναὶ η Εἱ5 οννα ἀἁοπιϊηίοηδ, αξίες ἴῑιο «οη- 
οἰηδίοη ος 116 νναν. Τ]με γοιης Οτόςίδ ίοο, ἴπεγ ννοι]ά πανε ριί {ο ἀθαίί, Ἰας 
ηοί Πὶ6 αἰδῖοι Ἑ]όοίτα οοποθα]θά Πΐπα, απά 5εη{ Ἠῖπη ργ]ναίε]ν {ο έχε οραγί οἱ Βίτό- 
ΡΙΙα5, Κίπσ οϐ Ῥ]ιόοίς----ννιοβο οοηβογίέ Ίνα Ασαπιόπιηοπ”ς αἰδίου. Ἠετο Οτόεί68 
γν/ά5 οἀσαῖεὰ νι 6 οοιείη Ῥψ]αά ὅκ---απά ἴἶια αἰίαςιπιχεπί οἳ πε γοιί]ς, {πεί 
αΠεοί1οἨ {ογ οης αποίµες, Ώεσαπιθ ἂ5 νΥαΓΠΙ αιιά δἵποθγο 48 6νοΥ απ]{οά {ννο ΠΙΟΙ- 
ταἱ Ἱθατίς. Τιεῖν Ιην]ο]αῦ]ο (Πιεπάδρ, 1ο Εἰιαί οὗ Ὠάπιον απά Ῥ{{Π]α8, ἵδ ΡΓΟ- 
νετρῖα] ενεη {ο {ῖς ἀαγ. | 

Ἠ/Ίλου Οτγόφίός οαπ]θ {ο πιαηποοᾶ, ο Ὀοδίοο]ς Πἱπικθ]{ 1 ἀϊδσιῖςθ, 4οεοπιραπεἆ 
ὮΥ Πἱ9 [αλα] Ῥφ]αάδ, {ο ἸΜγοόπα», {11 τοβἰάθηςε οἱ βλαίκίλις, ἀῑδίαπε αὈουῖ 14 
Ἐηρ]]δί πι]]ες {ΤΟΠ Άγσος. Τή6γο, ὮΥ ἴ]ιο αθεϊίαηςσε οί Πὶς {1εμά, Ίε ποί ΟΠΙΥ 
Ἀθδαςεϊηαίες {να αἀπ]ίεγευ, νν]ιο Ἰιαὰ πονν πιατγ]εά ΟΙνίαοπιπόρίτα, απᾶ π5αγρεἆ (Τε 
5οερίτε: Ῥιέ η Ικεννίκε, αἲ (λα Ιηεϊσαίίου οἳ Εἰόσίτα, »ίαῦς Ἠ]5 οννΏ πποίμµετς, 
αἴτεν δίονη]γ πρυγαϊάϊπρ ευ νυν] ΙπβάθΙ1εγ απά ογιεΙ{γ Το Ίει βγδί ἩαδΏεπά. Χο 
ΒΟΟΠΕΓ; Ἰονγ6νθτ, Ἰχαά Ιε ρετγρείταίεἆ {ια Πδϊποιι8 ογίπιθ ος πιαίτῖοἰἀς, ἴιαιι Ἡθ Ῥο- 
εοπιες {ογηιεπίεά ΡΥ (πε Ευγίας, απά τεραϊτίης {ο Α:ςοΡ, {ἰτονν» Ππιδε]{ ἀονγΏ οἨ 
α ο] Τη (οηί ος {Ἠ6 ραίαςε ο{ {λε ἀεςθαςοί Ασαπιόπηποη. 

Ἐθπάαγις, χε {αἴίνεγ ος ΟΙγίεπηπόρίτα, πονν ασοιΙδες Ηίπι οἱ πιπτάετ Ὀείοτο {πο 
Αιρίνθςθ; απά Ονόδίῶς, {ο ανοῖὰ Ὀεῖης φίοπθά {ο ἀθαίλ, {οσθίμες νι Ἰῖς αἰείου, 
ΡΓΟΠΙΙ868 {ναί Ὀοί]ι Ίιε απά Ε]έείτα ννοι]ὰ Ὀείοτε π]σ]έ αἴοπε {οΓ {]εὶς οτῖππς, Ὁ γ 
Ἰαγίης ν]ο]οηπί Παπάθ ΟΠ {Ἠθηησε]νο». Τα ένα ἰπίθτίπι, ΡΥ ΙΠεῖρ οἳ Ῥέ]αάδ» αὖά οί 
Ε]έείτα, απά Ὁγ ἴἶιε Ἱπίεινοπίῖοη οί οπαπος απά ος {ο 948, ἴἶιθ 8ου ος Αρα- 
ΙΠ6ΠΊΠΟΗ πο ΟΠΙΥ 5ιποραθά» 1η δανίησ Ἠ5 οννΏ Πίο απά ἐἶναί ος 5 ἆθατ 5ἶδίου, ιι{ 
19 αἶνο ρηῖ 1ῃ {χα γναγ οἱ υοῖπς ρυν]ῆαά (πα ἔἶλα πιηγάθτ Ἰχο Πα οοπαπε{εά, απά 
αὐφο]νοά {οι 1ΐς ριπ]κηπηθηῖ, Τμθυ Πανγίης ππαντιεὰ Ἠειπήομδ, ἀαπρίίετ ος 
Μομε]άιι, Ίο Όθορππθς Κῑπςδ οξ Ατσος; απά Ῥό]αάδ», νο αά ρτενίοιδΙγ ραϊά 
Ι αἀάνεσεος {ο Ε]όσίτα, πανε» Ίο απά 1οπάς α ΠαΡΡΥ Πίο. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΡΑ΄ΜΑΤΟΣ. τΗΣ ΡΕΕΗΞΟΝ5 ΟΕ ΤΗΕ ΡΗΑΛΜΑΛ. 

ΗΛΕΚΤΡΑ - - - - - Ξ - ΕΙΕΟΤΕΑ 

ΕΛΕΝΗ - - - στ - - - -. ΠΕΙ ΕΝ 

ΕΡΜΙΟΝΗ - - - - - - - - ΗΕΕΗΕΜΙΟΝΕ 

ΧΟΡΟΣ Γ - . - - - - - οΗΠοσπΟς 

ΟΡΕΣΤΗΣ - - - - στ - - -ΟΠΚΕΞΤΕΡΒ 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ α - - - - - -  ΜΕΝΕΙΑὉΒ 

ΤΥΝΔΑΡΕΩΣ - - - - - - . ΤΥΝΡΑΕΙΘ 

ΠΥΛΑΔΗΣ - - - - -. - - ΡΥΕΛΟΕΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ - - - - - - - -  ΜΕΞΝΡΕΝάΕΕΚ 

ΦΡΥἘΞ - - - - - - - -ΑΡΗΗΕΥΟΙΑΝ 

ΑΠΟΛΛΩΝ - - - - - - ο ΑΡΟΙΙΟ. 



ὝποθΕσΣΙΣ ΟΡΕΣΤΟΥ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ, τὸν φόνον τοῦ πατρὸς µεταπορευόµενος, ἀνεῖλεν ᾽Αήγισθον καὶ 
Κλυτωιμνήστρων' μητροκτονῆσαι δε τολμήσας, παραχεήμα τὴν δίκην ἔδω- 

μία, ἐμμανὴῆς νενόµενος. Τυνδάρεω δὲ, τοῦ πωτρὸς πης ἀνηρημένης, κατηγο” 

Εὔσαντος κατ ἀυτοῦ, ἔμελλον ᾿Αργεῖοι ουν ψηφον ἐκφέ ἔρεσθαι περὶ ποῦ, 

τί δεῖ παθεῖν τὸν ἀσεθήσαντα: Κατὰ τύχην δε Μενέλαος ἔν τῆς πλάνης 

ὑποσρέψας, νυκτὸς μὲν Ἑλένην ἔισαπέστειλε; μεθ) ἡμέραν δὲ ἆ ἀντὸς ἦλθε' 

καὶ παρακαλούμενος ὑσ᾽ Ὀρέστου, βοηθησαι ἆ άντῷ, ἀντιλέγοντα Τυνδάρεων 

μᾶλλον ἠνλαθήθη' λεχθέντων δὲ λόγων ἐν τοῖς ὄχλοις, ἐπηνέχθη τὸ πλῆθος 
ἀποκτείνειν Ορέστην. Συνὼν δὲ ὁ Πυλάδης, ὃ 0 φίλος ἀντοῦ, συνεθούλευσε 

πρῶτον Μενελάου τιμωρίαν λαθεῖν, Ἑλένην ἀποκτείναντας. ᾿Αυτοὶ μὲν ὀῦν 

ἐπὶ τούτοις ἐλθόντες διεψεύσθησων τῆς ἐλπίδος, 9εῶν τὴν Ἑλένην ἁρπασάν- 

η Ἠλέκτρα δὲ Ερμιόνην ἐπιφανεῖσαν ἔδωκεν . χείρας ἀυτοῖς ὃν δὲ 

ταύτην φονεύειν ἔμελλο», ἐπιφανεὶς δὲ Μενέλαος, καὶ βλέπων ἑ ἑαυτὸν ἅμα, 

γυναικὸς καὶ τέκνου στερούµενον ὑπ ἀντῶ», ἐπεοάλετο τὰ βωσίλεια μω ν 

θεῖν) ὃν δὲ φθώσαντες ὑφάψειν ηπείλησαν' Ἐπιφανεὶς δἳ ̓ Απόλλων Ἑλένην 

μὲν ἔφησεν ἒις 9εοὺς διακομίδει», ᾿ Ορέστη ή Ῥρμιόνην ἐπέταξε λαθεῖν, Πυ- 

λάδη δὲ Ηλέκτραν συνοικίσαι, καθαρθέντι δὲ τοῦ φόνου, Άργους ἄρχειν. 

ΤΕΛΝΡΙΕΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΟύΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕ ΟΕΕΘΤΕς. 

οπερτῆς, ανοησῖησ' {Πε πιγάετ οἱ Πὶ5 [αιμες, αδθαρεἰηαἰεά ᾖὐοίκίπας. 
ει ΟΙψιεαιηόκι γα: υαΐ Πανγῖησ ἆαγεά {ο ΚΙ ΏΙ5 ον Πποίλςς, ηε Ππι- 
ἱαΠ/1Υ ιπάεγνγεηί ριαηϊδμηχεηί, ὉΥ Ὀεοοπιίπσ γανῖησ-ηιαά. Αίίες- 
ἵναγάς ΟἨ Ἑψηπάαγα», (πε {αίμεγ οἱ [ευ (ἶιαί ν/ας ἰαίη, Ργε[ετγῖης απ 
ασουβαίῖοη αραἰηςί Ἠἰπι, (Πε Αγοῖνος Ίνετε αΌουί {ο σῖνε α ρι)]ίο 
ἀεεῖδίοη οἩ (Πὶς-αμεείίοη, “ Ἠαί οισὴέ έ]ιε ἐπιρίοις-ρεγρείταίον ἐο 
δ[ετϱ Ἠ/Πεη Ὦγ οἴναπςεε Μευε]όιις, Ἠανίης γείαγπεά {οσα Πΐ8. 
ν/απάεΓγίησς, δεηί Ηε]επ η, ΌΥ πὶσΗηί ἱπάερᾶ, απά οα!ηε Ἠϊπιδε][ ὉΥ 
4αγ; (πε Ὀείης εηίγοαίοά Ὁγ Οτόςίδς {ο αἰά ΠίΠ1, Ὦε ταίπεν ἆγεαά- 
εἆ Τψηπάατας {πε 4 οοΙθεΓ :---ΨΠεγείογε νε (Πε θιβ]εοί ἵγας ἆῑς- 
ειιξεεά Ὀείογε {πε ππυ](αάε, {πο ρεορἰε ἵπεγε γγες-αΡρ (ο ΚΙ Ο- 
686. Νου Ῥψίαάδς, Ἠὶ {Γεπά, αεοοιωραηγίησ Ἠίη, επίετεᾶ- 
Ἰηίο-α-οοπδρίγαςγ-ΨΙ(Π-ΠίΠλ (ο ἴάἷκε Γεγεησε Ῥγεν]ουβΙγ οπ Ἠεπε- 
Ιάα, Ό ππαγάεγίης Ἠε]εη. ἨΠοψνενεν, α8ἴΠεΥ γεγε ργοσεεάἶης αροῃ 
(μή επίεγργίζε, ἴΠεγ ννεγε [Γξίγαιεὰ ἵη ἰΠδίγ Ίορες Ὦ} ἴΠε αοάς 
ηα(οἩίποσ Ἠε]εη αἵναγ. ΤΠεη Ε]έοίτα ἀε]ίνετεά ἰπίο ἰλεῖτ Ἠαπάς. 
ἨΠειπήοηδ, ΨΠο-Παρρεπες-ίο-σοίιπε-1Ρ, αηά ίΠεΥ ννετε σοΐης {ο ΚΙ 
Ἠετ, πει ΝΜειε]άιις αἀναποίησ απἁ φοείησ Ἠϊπιρε]{ θεγε[ Ὦγ ἴνεαι. 
αἱ οπσς οἩ [ὶς ν]{ε απ οΏί]ά, επἀεανοιγεά {ο δίουπι {λε Ραΐσοε:--- 
Ῥα{ {ΠεΥ, Ὀεῖησ-Ρε[ογο-Παπαᾶ- η (Ἡ-αίαι, (Πγεαίεπες {ο εεί-ἰί-οη-ῇγο. 
Πεγειροη Λροϊϊο, αρρεατίησ, ἀεο]ατεὰ Ιπάεεᾶ Πε ηαά εοπἀκείεά 
Ηε]ει (ο (χε ᾶοἀς- -απᾶ Ίο οοπιπιαπάεὰ Οτόςιὃς {ο (αΚκε Ἠεγπήοηᾶ 
{ο 116, απἀ, νπεη ραγ]βεά οἱ (ια πιάτάετ νε Ὠπά οοππι](ίεὰ, ίο 
τεῖση ΟΥεΥ Αυσος: Ῥιί Ἐιόοίγα (ο ἀννεῖ! νηῖι Ρύ]αάδς. 

Τ1Π6 9, ΑΕί6Γ ᾿Ορέστην 8Ί16Γ6 Φ8ΘΠΊ8 {ο | ἀντὸν ἔκ τοῦ βίου προίεσθαι. Τ]μ9 α’ρΙπεη{ 
το εἰίες α δεηίεηςθ ος αρητί οξέα 88η- 
ἴθηςο Ἱναπίίηςσς {οτ {ιο τγεαᾶ οἳ {ια 
αιραπεηί ἶ απάοιὈίςά]γ Ότοκεπ Ῥε- 
{νιθθη Ὀρέστην ἄΠ συνών. Ὠϊβετεηί αί- 
{απιρίς5 Ἠανο ῬθοἨ πιαἆς-ἴο ε4ρρ!ν {ο 
ἀοβοῖδπογ, Ότέ ννἷι ΠπάΗΤεγεπί διοσθ55, 
Τμε (ΟΙ]ουνίης ἔννο ατα ππεηὔοπεά ὮΥγ 
ῬΟύςΟΠ: ὃ καὶ ἐπαγγειλάμενος ἀυτὸς ποιῆσαι» 
ἔκ τοῦ βίου προΐεσθαι: 4π6, ἐπαγγειλάμενω 

ἵ6 δοπιθίΊπιθς πΠΠαςοθβδαΒ!Υ εκίεπἀοὰ {ο 
πθαγΙγ οι] έἶνε Ιεησί] {ο ννΏῖοΙ 1 πανο 
μσθγα σαντῖθὰ τ. Οιενε σἰνο πιετε]γ 45 
Ρε]ονν: Ὀρέστης διὰ τὴν τῆς μητρὸς σφαγὴν, 
ἅμα καὶ ὑπὸ τῶν Ερυγύων δειματούµενος, καὶ 
ὑπὸ τῶν ᾽Αθγείων κατακριθεὶς Ῥανάτῳ» κκέλλων 
Φφονεύειν Ελένην καὶ Ερικιόνην, ἀνθ' ὧν Μενέλα- 
ος παμὼν ὂυν ἐοήθησεν, ἐκωλύθῃ ὑπὸ ᾽Απόλ- 
λωνος παρ ὀυδενὶ δὲ κεῖται Ἡ μυθολογία. 



ΕΥΡΙΠΗΠΔΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ΗΛΕΚΤΡΑ. 

ΟΥ ἔστιν ὀυδὲν δεινὸν ὧδ ἐιπεῖν ἔπος, |----|--Ιν-Ι--Ικν 

ὀυδὲ πάθος, ὀνδὲ συμφορὰ Φεήλωτος, |- ν νι» -ᾖν -]» -[ν -]κν 

ἧς ὂνκ ἂν ἄραιτ ἄχθος ὤνθρώωπου Φύσις. |- -[ν -]- -τν -]- -ᾖν ν 

Ὃ γὰρ µακάριος, κὀυκ ὀνειδίζω τύχας, [» -]ν «ν]- -ᾖ» -]- -|ν ν, 

Διὸς πεφυκὼς, ὡς λέγουσι, Τάνταλος, τ |ν -ιν -]- -]» -ν -]- ν 

πορυφῆς ὑπερτέλλοντα δειµαίνων πέτρο», ων ιν -- -Ι--ι--ἰν» 

ἄέρι ποτᾶται, καὶ τίνει ταύτην δίκην, |- ν -(ν -]- -]» -|- -]» .. 

ὡς μὲν λέγουσιν, ὅτι Φεοῖς, ἄνθρωπος ὢν, |- -ἰν -νν ιν -- -ἰν- 

κοωΏῆς τρωπέζης ἄξίωμ, ἔχων ἴσον, |----||--ἰν-ν-Ι-ν 

10]. «|» -ἲν-ἰν-Ἱ--ἰ-- 
ο.) ὁ κ λώλά α μδά ια εδ ως) Ἄν ο κὠψὶ »λάδαωὰν κί κ ἰ κκο Ἡ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕ, ΑΝΡ ἘΝΟΕΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ. 

ΗΛΕΚΤΡΑ. 

ΟΥΎΚ έστι ούδεν έπος ὥδε δείνον είπειν, ούδε πάθος, οὖδε Φεήλατος σύμφορα, ἧς Φύσις ανθρώπου 
ουχ αν αραίτο άχθος. Γαρ Τάνταλος ὁ µακάριος (και ουκ φειδίζω τύχας) πεφύκως, ὥς λε- 
Φούσι, Δίος, δειμιαίνων πέτρον ὑπερτελλόντα κόρυφης, ποτάται άερι, και τίνει ταύτην δίκην, 
ὅτι έχων, ὥς μεν λεγούσι, ἴσον αξιώμια ων ανθρώπος, κοίνης τραπέζης Ἀέοις, έσχε απολάστον 
γλώσσαν, αισχίστην γόσον. 

ἢ ” ” /{ / ἀκόλαστον ἔσχε γλὠσσαν, ἀισχίστην νόσο». 

ΤΕΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 

[56ΕΝΕ. Ραἶασε αἱ 4ηρος: Οτέκίἐ8 αδἱερ, οιίδίάε,οπ α (οιε]ι: Ἐἰέοίγα ισαξο[ῖηρ ]ιέπι.] 

ΕΙΕΟΊΒΑ. 

ΤΗΣΚΕ 15 πο 5εηίεησε Ἠοἵ Πογγῖρ]ε 5ο ΕΥεχ {ο υ{ίεγ, ποτ ευΠετίης, 
ΠΟΓ Ἠεανεη-Ιηβ]οίεά ἀῑσίτεςς, ος νΏ]οὮ ἨάπιαΠ Παίητε ΠΙΥ ποί Ώανε 
{ο Όεας (με υνεὶσΏί. Έοτ Τάπία]ας (πε Ὀ]εεί (απά 1 γενῖ]ε ιοί ΕΠ {ογ- 
ίαηες) {νε οβδρτίησ (α5 {ΠεΥγ 5αγ) ο{ ᾖουε, ἀγεαάϊπσ (πε τος] (ἰναί-ιπι- 
Ρεηάδ-ουει Πἱ9 Πεαά, Ώαησς ἵπ αἱγ, απά ἀπάετσοες Επί ριήεΏππεηί---- 
Ῥεσαιθε Πανίηρ-ἰλαά (α5 Ιπάεεά (Πεγ τεροτί) εαιια] ρτϊνίεσε (ιποισ]ι 
ἃ Ωλογία]) ο{ οοπΊπΊοη {αῦ]α ία {πε (οἆς, νε Ῥορξεςεεά απ ππθγίά[εά 
ίοµσαε, α πιοςί ἀἰστασεία] {αἶ[ης. 

1. Τη ιο αποϊθπέ οχλλέἶοης οί {5 
ἀταμιᾶ 9Ἠ {θ 5ίὰσο, Ἐ]έοίτα ννα» τερτε- 
φεπίεά δἰτίῖης αἲ {ο {εεί ος ΟΓέ5ίδ., 
ΝΟ νναδβεεη Ἰγίης {αἱραεά απά ΩΣΙεερ 
ος ἃ οοιο]ι Ὀδίοια {6 ραΐαςε οὗ Αρα- 
ΠΙόΠΠΠΟΠ αἱ Αγσος. Ὑατίοῦβ ΓΕᾶΡΟΠΕ 818 
Εἴνει {ορ {λα αγγαπσεπιθηί; ος ν]ῖο]ι 
τμ οὐίεί 19, (ναί ΟτόΦ(δ5 παὶρ]Ώί ποῖ Ὦθ 
ἀῑκίατοοά Ὁγ Ἐ]όσίτα5 δοΠἱΙοφγ, ΠΟΣ Ὦ} 
ἴιϊα εηίταπςς ο{ Ηο]επ ου ος {1ο ΟΠουα58 
----πΝ Πἱοἷι νο ννου]ά πανε Ῥδθυ, 1{ Π15 9ἳς- 
τος Ἰαἆ εεαίοὰ εγδα][αί Ἠἱβ]θας. ωδε 
1η Επ] πο [ πανε (ναυδ]α{οά 66 ]οισβ0έ- 
εν, [ου 16 1 να αἰπιρ]γ γεπάετεά 1 
«9ο, ἴιθη 1ο 5οη5θ ννοι]ά Ἰανθ 16- 
ααϊγθά ἴἶιο ννονὰ έν αἲ’ {ο Εοἱἱουν. 

8. ὃς, ππάθιδίαηὰ συμφορᾶς, ἴ]ιε απΠίς- 
εδ εηί Ῥεῖης συμφορὰ, {16 Ἰα8ΐ δα Ὀείαη) - 
ὤνε πιθη(]οηθά : 50 Ι]κοννῖσεῖη {11ο Ῥ]ια.- 
η{β8ο», νθυθε 190, σὺ Υθί6τ8 {ο πῦε, ἃπά ος 
{0 Νέμεσι ΠΟΓ {0 βρονταί. Τι5 15 α Οτθε]ς 
14ἱοπ1, Όπί ποῖ αἵνναγς ἰτῖοιῖγ κο. 
"Αραιτο, 9.δίη5. 1. ΔΟΓ. οΡί. ΠΙά. ΟΕ ἀΐρω, 

ίό[ἱο, 1 ὑέαγ-αρ, διρρογέ οἱ θιδίαἰπ. ᾿Αγ- 
θεώπου Φύσις, Π{ετα]!γ, έεπαίιγε οῇ πα. 

ὔ. πεφυκὼὠςρδρτιπς. Γάπία]αβ ννας Κἴπςσ 
οἱ Γή άῑα, αιιά 5οπ ος ο άρίΐες, α πιαη α- 
η τ(εἆ {ο ια {αῦὈ]α ος ιο ἀοἀν; Ῥαέ 
μ5 πηΏγίά]εά {ουριε, ασοσοτάἶης {ο Ἐ- 
Πρίάδα, ρτοσυγεά {ου Ἠΐπα ἵπ Ἰε[], Ενα 
ΡυπΙδλπιεηϊ ος Πανίης α Ἠπσο 5ίοπθ 5ς- 
Ρεπάεὰ ονεΓ 9 µεαάἀ, ενοι {ωγεα(εμῖης 
(ο {α]]. Μγιο]ορῖκί5, πον/6νεν, ατθ ποῖ 
αρτεεά «οπεετηῖης Πἱ5 οὔεποε, ΠΟΥ 1] 
ΠΙΑΠΠΕΣ ΟΕ Ἠῖ5 φυετίης». Ἠθ ἵ8 66ηθ- 
τα]]γ τεργεδεηίεἀ ἃδ Ρρἰαςεὰ πρ {ο πα 
εΙΠ πα ροοΙ ος νναίοες, α Ῥουσί τίομΙγ 
Ἰαάευ ννι ἀθ]ιοίοα» ἐγαξ ναπσῖης ονος 
118 Ἰεαᾱ---Υε! ἶ5 1ο ἹποθδΣαΠ []γ τογπιεηῖ- 
εά υγ] Ὀατηϊης είγοί, απ (ια πιοςε 
οτανίηρ πηρες; ὑείης ππαθ]ε {ο βα!ἲἰδέγ 
εἰί]ιεγ----{ου ἴἶιο νναίες απά Επι (τ 19 
βαἱ4) τουεάε αδ ο{ί6η αν ἰιε αξίοιαρίς ἴο 
Ταδίο (θήΠ1. ῬΟΓΒΟΗ Ίιαδ α νατἰείγ οΓ α1ιο- 
ἴαοη8 ΟΠ (ή εαρ]θοί, 

8. ἄνθεωπος ὢν, θείπρ' πιαπ, Ὀεῖπς πποτία]. 



19 11. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Ὁδτος Φυτεύει Πέλοπα) τοῦ ὃ᾽ ̓ Ατρεὺς ἔφυ, |- -ᾖν -]- . υ]ν τν -]ν . 

ᾧ στέμματα ἕήνασ ἐπέκλωσεν 9εὰ |-- -]ν -]- -ᾖ» -]- -τν - 

ἔριν, Θυέστη πόλεμον ὄντι συγγόνω |- -ιν -]-ν ν]ν -Ί» -ιν - 

Φέσθαι' τί τᾶῤῥητ ἀναμετρήσασθαί µε δεῖ; |- -]» -]- ω ν]ν -ἷ- -]ν - 

Ἔδαισε ὃ ὀῦν νιν, τέκν ἀποκτείνας, ᾿Ατρεύς. 15 |» -» -]- -]ν -]- 1» - 

᾿Ατρέως δὲ, τὰς γὰρ ἓν µέσω σιγῶ τύχας, |ν ω -ᾖν -» ἆ [ων -]- -|» - 

ὁ κλεινὸς, ἐν δὴ κλειγὸς. Αγαμέμνων ἔφυ, . -]ν -ᾖι- -]ν υ η - -]» - 

Μενέλεώς πε, Κρήσσης μητθὸς ᾿Αερόπης ἄπο. |νν-|ν -]-- -ᾖννν]» -]νν 

Ταμεῖ ὃ ὁ μὲν δὴ τὴν 9εοῖς στυγουµένην . -]» -|- -|» -» -]» - 

Μενέλαος Ἑλένην' ὁ δὲ Κλυταιμνήστρας λέχος 390 ἱνν-|-ννηγννιν-Ί--ἰν» 

ἐπίσημον ἒις ἛἝλληνας, Αγαμέμνων ἄναξ. [ων -ἷν -]- -]ννν]- . |-- 

Ὢ παρθένοι μὲν τρεῖς ἔφυμεν ἐκ μιᾶς, |- -]» -]- -]- -ᾖν -]» ώ 

Χρυσόθεμις, ᾿Ιφιγένειά τ΄, Ηλέκτρα τ΄ ἐγὼ, [-νν(ν -Ινν-ἰν -ἰ--ἰ-- 

ἄρσην τ Ορέστης, μητβὸς ὤνοσιωτάτης, |--[ν-Ι--Ινν ήν -Ιν- 

ΤΗΕ ΟΕΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

᾿Ούτος Φυτεύει Πέλοπα δε του ἐφυ ΄Ατρευς, ὦ θέα ζηνάσα στέµµατα επεκλώσε έεω, δέσθαι 
πόλεµον Θυέστη ντι σύγγονω' τι δει µε αναμιετεησάσθαι τα αρῥήτα» Δε ουν ΄Ατεευς, αποκ- 
τείγας τέκνα» ελαίσε γι, ΄Ατρεως δε (γαρ σίγω τας τύχας εν µέσῳ) έφυ Αγαμέρινων ὁ κλείνος 
(ει δη κλείνος) τε Μενέλεως, Αέροπης ἆπο Κρήσσης µήτρος. Δε δη Μεγ ὁ Μενελάος γάµει Ἔλε- 
ΥΗΥ, την στυγούµεγην Ψέοις, δε ὁ ἀγαξ Αγαμέμνων λέχος Κλυταιμνήστεας, Επισήµεον εις Ἑλλή- 
νας. Ὢ µεν εφύμεν τρεις πάρθενοι, Χρυσόθεμις, τεΙφιγενεία, τε έγω Ηλέκτρα, τε Οξέστης ἀρ- 
σην, ΕΝ μίας, αγοσιώτατης μήτρος, 

ΤΒΑΝΕΓΑΤΙΟΝ. 

ΤΗϊδ-πιαη Ῥερείς Ῥε]ορε:---απά {γοτη Ἠῖπα 6ρταηΏσ ΑίΡεις, {ο νΠοίη 
ειε ἄοάάεςς (μαί- τα νε-Ιπίο-(Ἡγεαά (με Υγοοί 5ραη-Ίη-ίέ εοπ{ίεη!Ίοη---- 
ίο ΠηαΚε ἵνα ο ΤΗγόείδς, νο γγας Ἠ] Ὀγοίπεγ---ΝΏΥ πωυςί Τ τεοογά 
αηβρεαΚκαΡ]ε-ἀεεάςὸ Ὑεί γετ]γ ἀῑὰ Αίτοι», Πανίησ ἱαΐη Ὠϊς επ]άτεη, 
{εαςί ΠΙηῃ. 

Έτοπι ΑίΤεις, Ἠούενες, ({ογ ἵηΠ εἴεποε ραρς Ι οψετ {πε παϊκ[ογίαπεφ 
η {πε Ἱηίεγίπι) ἀεδοεπάεά Αραπιέπιποη {πε Ιἠηκίγίους (1 5ο-θε Τε 
να» Ἰ]ακίγίους), απά ἨΤεηε]άνς---Αέτορδ οἱ Οτείε Ρεῖηρ εεῖτ πιοίΠεγ. 

ΤΠεη αδ1ί Παρρεπεά, Ιπάεεά, ΝΤεηε]άις ε6ρου5ες Ηε]εη, α γ'οπ]ᾶαΠ ἀε- 
(εδίεά ΡΥ (πε αοᾶςδ; απά πο Ασαπιόπιµοῦ ΟΙγιεπωπέρίγα”ς Ὀεά, ΠΠΕΠΙΟ- 
ταῦ]ε(ΠγοισΠοιί {ο {ηε ἄτγεεκς. Ὀηίο ἨίΠι, ποι, Ψεγε ν/ε Ώοτη, (Ώτεε 
γίταῖης, Οἡτγεύ(λεμοῖς, Ιρμ]σεπία, απά πιγεε]έ Εέειτα---Ικενῖεε Οτέ5- 
{65, (Ώςε πηα]ε-Ὀταπς], οἱ (μαί οπε-πιοίπογ, α Πιοδί απΏα]]οννεά πποίΏες, 

41. ῬἘε]ορς, νο Ἰιαά Όεεη ΚΙΙεά ὃν κπαρε Ὦγ {ἶιε Ργεδεπέ, εομρίἀεγες Ἰονύ- 
μ]9 {αίπετ, απά αίτετνγαγάς γερίοτεά ἵο «νει α5 δείς Ρτεδεπί αἲ α ἴἶπιο πον/ 
Μία Ὦγ «άρίίει, πιατπῖϱά Ἡϊρροάαπιία,  ῥαδί. Τμε(οἆάεεδ 6ροΚεη οἑἳ» ΟΙοίμο, 
ἀαπσΏτετ οἱ Ἐπόπιάιβ, Κίνας ο Είπα. ια γοπησεδε οϐ ἴνε Ῥαμοᾶ οἳ Ἐαΐερ. 
Έτοπη Ὀ]πα λε ρεη]ησα]α, πουν οαἱ]εά {θ΄ 16. ἔδαισε νι, βαῦε Ιιῖπι α Γεαδί, νι 1 οἷι 
Μοτέα, τεςεῖνες {πε παπι ος Ῥε]ομοη- |; ἵδα νασιε, ἴξ ποῖ απιὐίβαοιδ οχρΓθδδΙΟΠ. 
απέρηδ. Ἡε ννας {Ίο {αίηεν ο{ Αίτοεις, πο ἜΤμγόςίδε Πανῖηρ Ἱποθείπους]γ Ιαά μῖ]- 
ρταπά(αίἩεγ (οἳ αοςονἶηᾳ {0 50Π18, {α-  ἄτεπ Ὦγ Αέτορε, (πε νε οἱ Αίτεις, 
Όιθς) οί Αραπιέπιπομ αυά ἨΤεπε]άιι. πο Ἰαΐΐ{6υ {ο ϱθ γενεηρεά, Ἱπνίτεά ἴπε 

: 19. στέμματα, ο Βε]μο]ῖακί εκρ]αἴηβ ΄ ΓΟΓΠΙΘΥ {ο α {θασί, αἲ νε Ἡε 5ειγεά 
ὮΥ ἔρια, τυοο].  ἵνανε τεπὰρτεὰ ἔήνασα, πρ ἴο Πἶπι πε ΗεδΙι οἱ μῖ ΟΝΏ 5008... 
έ]ιαί-άγαιρο-ἴπέο-(ιγεαά, νε μσἰι]ς οετίαϊηΙγ ; ΄ 18. Πετοα,απά νειγ σεπετα!1γ Ειγουρῥ0ίι- 
α ίτερῬ {γαηβ]αίίοη, {πο Πίεταὶ Τματῖα Ὃε- ΄ οαέ (ΠίςρΙαγ, Αἱάῑδ 15 µατεὸς ΕΟΥ μητρός. 
ἵηρ ΄έ εάγμιίπαπδ---εάτρεπα,’ απά ἴ]ιε έθ-; 90. Ἐοι Μενέλαος Ἑλένην Αἰάπν εἀϊτεά 
τα] Ἐπρ]ϊκὴ 6 σαγαῖης ΟΥ Λαυΐπρ εαγεζ--- , Μεγέλεως Ελένην, ννλῖο]ι Ὦοἵδοηῦ οοπάεπιηβ 
ἑιρρίπο ο ρ]αολίης Τ]ε αοτῖ8ί ρατίῖ- | αἱ Ῥεῖης Ίεμ Παγππομίοιι5, αἰιάῖης πο 
οἴρ[ε ἵ5 ο/ἵεη Ρεςί εκργεδςεἆ {π οἱ: Ἰα1. ! ἀοαὺί {ο ἴἴπα {Γεφπεπί τερεβίίοη οἱ ε. 
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” . ο { ] 

Ἄ πόσιν ἀπείρω περιθαλοῦσ᾽ ὑφάσματι ο) |- νυν -[τνν]ν-ν [κ 

ςά ον: / ῃ 
ἔκτεινεν' ὧν ὃ ἕκατι, παρθένω λέγειν |- -ᾗ- "αν -ιν "ιν -ιν - 

. .- Ε ν -. π Ι 

ὂυ καλόν ἐῶ τοῦτ᾽ ἀσαφὲς εν κοινω σκοπε!». |-νν]» --ντν-]- η” 

Φοίθου ὃ) ἀδ,κίαν μὲν τί δεῖ κατηγορεί»; |- -]» ων ω- -τν ιν τν - 

23 ο ͵ 

Πείθει ὃ Ορέστν µητέρ, 3 σφ ἐγείνατο, ο 
δο |--[ν-ἰν-ἵν-ἵ--ἷνν . λ 3 / 2/ ΄ 

Ἀτείναι, πρὸς ουχ, απαντας εὐκλειαν Φερον. 

Ὅμως ὃ ἀπέκτειν, ὂυν ἀπειθήσως 9εῶ᾿ |ν -]» -[- -]ν -]- -[ν 4 

κἀγὼ µετέσχον, ὅῖα δὴ γυνὴ, φόνου, [- -]ν -ν -]» -ἰν -|ν » 

Πυλάδης 3’, ὃς ἡμῖν ἕυγκατείργασται τάδε. ων -ἷν -|- [ο -ᾖ- τν ν 

Ἐντεῦθεν ἀγρία ξυντακεὶς νόσω νοσεῖ [ιν νυν - -ἰν -ἴν-]-- 

τλήµων Ορέστης ὃ δὲ πεσὼν ἓν δεμνίοις 8ὔ |--]---ν τιν -ι--ι-- 

κείται τὸ μητρὸς δὃ ἁϊμά νιν τροχηλατεῖ |- -]» -ᾖ- τιν . -ν ε 

µανίαισιν ὄνομάζειν γὰρ ἀιδοῦμαι νεὰς νε νν]- -Ίν-- -ἰν- 

Ἐυμενίδας, ἀὶ τόνὸ ἐξαμιλλῶνται φόθῳ. ἱ-ν τιν -ἰ--ἰ--Ι--ίν- 

"Ἔκτον δὲ δὴ πόὸ Ίμαρ, ἐξότου σφαγαῖς |--ἰ- -Ίν -ἰν -ν -ιν- 

θανοῦσα µήτης, πυρὶ καθήγνισται δέµας' 40 |» -ἰν -]- υν]ν -]- -]» ώ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ὗ εκτείε πύσμ περιδαλούσα απείεω ὑφάσμωτι' δε ἑκάτι ὧν, ου κάλον πάρθενω λέγειν’ τούτο έω 
άσαφες σκόπειν εν κοίω. Δε τι μεν δει µε κατήγορειν αδίκιαν Φοίρου: Δε πείθει Οεέστην ατεί- 
ναι µήτερα ἡ εγείγατο σφει ουκ φέρον ευκλείαν προς ἁπάντας. Δε ὅμως, ουκ απειθήσας δέω, 
απεκτείνβ’ και ἔγω µετέσχον φόνου, δη δία γύνη, τε Πύλαδης, ὃς ζυγκατειεγάσται τάδε ἥἩμειν. 
Εντεύθεν ξύντακεις τλήµκων Ορέστης νόσει άγριῳ γόσω" δε πέσων εν δέρωιοις ὁ κείται" δε το ἀίμια 
µήπρος Τροχήλατει νι µανιαίσι' γαρ αἰδούμιαι ονομάζειν Ῥέας Ευμένιδας, ἄι εζαμιλλώνται 

τόνδε Φόθω. Δε δη τόδε ἕκπον ἡµιας, έξοτου µήτηρ, σφάγαις Ῥανούσα, καθηγνίσται πύρι δέµας. 

ΤΕΑΝΡΒΡΙΙΑΤΙΟΝ. 

Νο δἶευ; Ίαει Ἠιςραπά, Πανίπς εηιγταρρεᾶ Ἠῖπι ἵπ απ Ιπεχίτίσαδ]ε 
σατπεηί: Όαί Ῥεσαήςε ο{ ναί, Ιἱ 15 ποί Ρεσοιηῖης ἵη α γἰγσ]η {ο {ε]!: 
χί5 Τ Ίοανε ἵπ-ορεουΙίγ {οτ οοη]εσίυτε απποης {Πε ραβ]ίς, 

Νον νγ Ιπάεεὰ πιδί 1 αοοινε {Πε Ιη]ηδίίοε οῇ Δρο]ιοὸ εί Ρετ- 
φυαάοά Ἶε Όγόείδς {ο 51αγ ίε πποίπετ νο Ῥατο Ἠϊπι---αη αοῖ ποῖ 
ραϊηίης α ϱοοἆ-ηΏηαππε {γοιη αἱ]. 

Ῥυί πεγετίΏε]ες, ποί {ο ἀἱδοβεγ (πε (οἀ, ἀῑά Πε ΙΙΙ Πετ: απά 1 Παά- 
4-βΊαγε ἵπ (πε ππυτάες, (ποιρ] 56] 45 α ΨΟΠΙαΠ πη]σ]ί {ακε---αίδο 
Ῥψ]αάδς νο νγας-απ-αοσοπηρ]ίοε υγ] ας ἵπ (Πε Ὀαθίηςςς, 

Έτοπι-(λαί-ἶπιο ν/αρίίπρ-α αγ ἴπε ΠΠΠαΡΡΥ Ογόειᾶς 16 αΠϊσίες ντι 
ἃ στ]ενοις πιαἰαάγ---απά Πανίηρ-(α]επ-ἆον/π Ἱπροῃ Πὶς οουσἩ Ίετε Ἶε 
ες, δεεῖηο (πε Ὀ]ουά οἱ Ἠἱ5 ρατεητ η ]τ]ς Ἠίπη ἴο ἀῑδίγαςίϊοι----{ος 
Ι ἀτεαά {ο πιεηίῖοῦ έοςο (οάάεςεες, ἴπε Ἐπτίες, νο υηγε]εη(ϊπσ]Ιγ- 
Ῥεγεοσιίε Ἠἰπα υ(Ἡ (εγγογ. Απά πον/ ἐπί ἶ5 (πε εἰχίῃ ἆαγ οἶποε Πὶς 
πιοίμες, Ὦ} ἀεαί]ι-ν/ουπάς εχίἶποί, ἵνα ρυτ]βεά Ὦ} βτε ας {ο Πεν Ὀοάγ: 

36. Τη τθβδρες! ΟΕ ἔκατι, ἘΟΙΒΟΠ Τ6- 
πι]η(ς Ἡδ (ναί {1ο Αῑῑος νυγοίθ δαρὸς, ἕ- 
κατι) κυναγὸς, ποδαγὸς, λοχαγὸς, ζεναγὸς, ὁ- 
παδὺς, ΨΙΙΙ 3Π α, Ὠοί 4Η η. 

97. ἀσαφὲς ἓν κουῷ σκοπεῖν, Ὀεῖης 3η 
Ιάἱοπια]σαὶ ρ]τα»ο, “« ἀατ]ε έο ρεερ ἰπίο 
Ρίο) «ΟΝΕΥΣ {0 118 ατά]γ αΏγ πιεα!)- 
ης ἰταηβ]αίε] Πεγα]]γ. 

99. Ἐοι πείθει δ᾽ Βοε]ς οἀϊ{ο πείθει γ'. 
985, Ῥ6]α4δ, {1ο οοξῖη απά ἱεμά θΕ 

ΟΥ6Φί68, νναβ 8οη οἳ Βἰτόρμίας, Κἴπςσ ο 
Ἠ]ιοςῖς, ὮΥγ οπε ος Ασαιιόπιποπ)ς δἱ5ίΘΙΒ. 

9δ. ἩΤμβατανο ΟΠ πο αι]ογίίγ (Ἡε 
54γ9) οΓαἴρ]ιί Μ55.Ρανο ὀνδὲ πεσών. Αἱι- 
χους ἀἱδαρτεε 48 ἴο (ἶε Ρίαςα νηθγε 
Οτόκιᾶ» Κε Πἱ9 ποίμεί---πιοδί 88Υ αἲ 
ἨΜψεέπα: 16 (119 Ῥο {γας, ο πιαδί Ἠανα 
νιαἰκεά {ο Αισος αίτου νε πιυτάςθτ. 

98, Το Ἐωπιόπιάός οἱ Επτὶθβ ννογο 
τες ἵπ πΙπιρευ, Τϊδίρμοηᾶ, ἸΜεπάτα, 
απάἀ Α]όςίο, πιπΙβίεΓβ οί {ε γεηρεαηςσα 
ο {1ο ἀοά5. Βοπιο αάά Νόπιρείθ. Τηεῖς 
Ἀδρθοί απά ἤριατο ννθγο πιοτε ΠΙΡΤΠΙΙ 
ἐναὮ «αἩ ὃς νγε]! Ιπιασίηεά, 
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ὧν ὀύτε σῖτα διὰ δέρης ἐδέξατο, |- -]» -ιν ο ν]υ -ν -ᾖν " 

ὂυ λούτρ ἔδωκε χρωτὶ, χλανιδίων ὃ) ἔσω |- -ν -ᾖ» μα |ν Μ ν]ν -ᾖν αλ 

κρυφθεὶς, ὅταν μὲν σῶμα κουφισθῃ νόσου, |- -]ν -]- -ν -]]- -ιν ν, 

ἔμφεων δακρύει΄ ποτὲ δὲ δεμνίων ὥπο |- -ν -]- .- ν]ν -ν -]» . 

πηδα δρομιαῖος, φῶλος ὡς ἀπὸ ζυφοῦ. 49 |- -]ν -|- -]ν -ᾖν -|- ο 

"Εδοξε ὃ "Αργει τῶδε μή ϱ) ἡμᾶς στέγαις, |» -ἰν -ᾖ- "ιν -|- -]ν ν 

μὴ πυρὶ δέχεσθαι, μήτε προσφωνεῖν τιὰ |-ν ην -]- -ν -Ἱ- "ιν ” 

μητροκτονοῦντας' κυρία ὃ Πδ ἡμέρα, [τον ενς 
εν η] διοίσει ψηφον ᾿Αργείων πόλις, |» -ᾖ» -]ι- -]» -]- -]ν κα 

ἒι χρὸ Φανεῖν νὼ λευσίμω πετρώµατε, σο0 |- -ᾖν -- -ᾗν -ᾗν -[» ν 

ἢ φώσφανον 9ήξαντ᾽ ἐπ᾽ ἀυχένος βαλεῖν. |--ίν -ι- ο] "{ν "]» 8 

Ελπίδα οὲ δή τιν) ἔχομεν, ὡστε μὴ θανεῖν' |- υν]ν [νυν]ν -Ι--|-- 

ῆκει γὰρ ἒις Άν Μενέλεως Τροίας ἄπο, |- -ιν -[ι- Μ υ]ν -]- -]ν ν 

λιμένα δὲ Καυπλίειον ἐκπληρῶν πλάτη, |» - ιν -ᾖν -[ν -]- -[ν αἱ 

ἀκταῖσιν ὀρμεῖ, δαρὸν ἔκ Τροίας χρόνον ῦὃ |- -]ν -]- -[» -]- ιν ν 

ιν -ἰν-ἷ--ἰν-ἷν-ἷνν Ν - 

ἅλαισι πλαγχθείς" τὴν δὲ δη πολύστονον 

ΤΗΕ ΟΗΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝάαΙΙΞΡΗ ΑΟΟΒΝΤΟΌΟΑΤΙΟΝ. ΄ 

ὧν ούτε εδέζατο σίτα δία δέρης, ου εδώκε λούτρα χεώτι, δε κρύφθεις ἔσω χλωανίδιων, δακρύει ὅ- 
παν ἔμφρων σώµα µεν πουφίσθη γόσου' δε δροµαίος πότε πήδᾳ ἆπο δέµνιων ὣς πώλος ἀπο ζύγου. 
Δε εδόξε τώδε ΄Αργει, µη δεχέσθαι ἥμας στέγαις, μήτε πύρι, μήτε τίνα προσφώνειν µητροκ- 
πονούντας" δε ἥδε κύρια ἥμερα εν ἡ πόλις Αργείων διοίσει ψήφον, ει χρη νω Ψάνειν λεύσικω πε- 
τρώµατι, η Φηξάντε φάσγανον βάλειν ἔπι αύχενος. Δε δη ἔχοµεν τίνα έλπιδα, ὥστε µη Φά- 
νε γαρ Μενέλεως ἥκει εἰς γην άπο Τροίας, δε εκπλήρων Ναυπλιείον λίμενα πλάτη, ὅρμει απ” 
ταίσι, δάρον χρόνον πλάγχθεις αλαίσι εν Τροίας" δε ὃη την πολύστονον 

ΤΕΑΝΡΙΗΑΤΙΟΝ. 

ἀυγίπς-ν]σ1-ρετῖοᾶ Ἶε Πας πεϊίεγ αἁπι]ίίεὰ {οοά ἆονΏ Πῖς ἐἸχγοαί, 
που αρρ]ίεὰ (με Ῥαί] {ο Ἠὶ5 ποος; Όυί πιαβ]εά αρ ἵη Πὶς οἰοαίς Ἡε 
ἵνεερβ, ν/ΠΕΠΕεΥΕΥ, οοπηϊπρ-(ο-Είς-γἱσ]ί-πα]πά, Πὶς {Γαηπε ἵς αἲ-α]] Πσ]ί- 
επεὰ οἱ ἀϊφδεαδε: απά 5ιάάεμ]γ αἰ-ίίπιες Ίε δίαγίς {ο Ἠῖ5 σος α5 
α οο]ί {γοπι {πε γοΚκε. Νοιν Πί-μας-ρεεπ-άεσγεεά Ίεγε αἱ Αγσος, ποί 
ίο τεσοεῖνα 5 υμάει {Πείγ γοοίβ, ποί αἲ ἰπεῖγ ἤγεα---απά (λαί πο οπςθ 
εΏο]] «ρεαίς ππίο α5 {Πε πΙΙΓάεγεΓβ-οί-οΓ-ΠιοίἩεί :---ΠΙΟΓΕΟΥΕΓ {πὶς ἴ5 
πε αρροϊπίεά ἆαγ οἩ Πίο (πε οΙίγ οἳ (πε Λιρίνες γη] ἀε]ῖνεγ-ἴη 
{πε νοίε, ΨΠείΏευ 1 ε ΠΗἱηςσ ἴἨαί νε-ίνο ειΠεγ-ἀεαί] ὮΥ (πε ρε]ί- 
Ίποσ Φίοπε» οἩἳ, ΨΠείμεγ Ἠανίης νηεί (με ποτά, νε ρ]άηρε Τί Ἱπίο 
ους ΟΨΏ ευ]. Μι], Πονενετ, Ἠαγε ΥΕ 80ΙΠε Ἠορε, ἰλαί Ὑε 9Ηδ]! 
ηοί ἆῑε: {ου Μεπε]άιας ας αγγ]νεά 1η {Πὶ5 οοαηίώγ Ποπ Που» απἀ, 
ΠΙηρ (πε Ναάρ]αη Πατροιγ ΥΠ Ἠ]5 ο85, Ὦε ἶ5 ΠΙοογΙηςΡ 4ἱοηρ ἴ1ε 
είγαµά, α[ιετ Πανίησ {ογ α ΨεαΓὶοιηε]γ-]οης (ἴππε Ώεεη-ίοβρδεά-αΌοιιί 
η Ὠἱδ ναηαετίησς {οί Ττογ: απά αἰγεαάγ-ίοο, ἴπε πιας]-α/Β]οίεὰἀ 

41. Τα απίεςοἆεηί {ο ὧν πιηδί ὃς ἤ- 
κατα ιιπἀειείοοᾶ, ιοιρίιν {Ππί5 Ίοεπεε 
ουρ]ί ΟΔΓςΕΙΥ {ο Ὀε ριαπίεἀ. 

51. Εοι »ήξαντ᾽ ΠΙΔΗΥ Ἠανε, νεΓΥ «οἵ- 
ταρί]γ, Φήξαντας, ἴ]χε Ρ]αγα] {οι ἴΊιε ἆπαι 
ΏἳΠΙΩ6Γ. ἨῬοήεοῦ α{Πτπι {αί ΘΓΓΟΓΒ 
Ποπι ΈΠαησθς οἱ {λῖ βογί ατθ {0ο {Γ6- 
ααθπ{]γ {ο Ρε πιεί ές απά ηε αιοέθ 
{νο {ο]ἱοννίης νευςε, 11 ε]. 999, ἓις ξύμβολ᾽ 
ἔλθόντες, ἃ Φανερὰ όνοις ἂν Ὦν, ΝΕ] ο] ηε 5αΥ5 
18 60 υΠ]αΓΠΠΟΠΙΟΙ5 {λαέ πο εοιηῖο υντ]- 
{6υ, {αγ Ίε5ς Ἐππρίάδς, εου]ά ενεγ Ίιανε 
Ρεηπεά 1. Ἐεαά, 5.75 Πο, ἔις ζύμοολ) ἐλ-. 

θόνθ’, ἃ Φανέρ᾽ ἂν µιόνοις ἂν ὃν. Ἐἱ815 Ὀεί{εγ! 
ὅ9. Μοεηοιάιιδ, νο ννας οΓα1] ππεῃ {18 

χηοβί Ιη{θτθείας 1η {ο ἘΤγο]αῃ γνα5, ἵπ α5 
ΠΙΙΟἨ ἃδ Ἠθ γνας 5εεΚἰπρ {0 ΓεϱΟοΥεΕΙ 5 
ν(ε, Πανίης, α[ἴει α Τεη γεαχβ᾽ εἶερε, ἴ]ιε 
ν6υΥ πὶσ]Ώί οί Τε οαρίαε ος Ττογ, 16- 
ραϊπεά ροδδεεείοη οἱ πες, δεί οαἵ] {ου 
Αρατία; Ὀπί 1 ννᾶς αρυνατά ος οἰρ]ιί 
γ6α!5 {1οπ1 {μ]ς 61πιε Ρείοτε Ίιε α’γ]νεά αἲ 
Ἠἱ5 ποππθ, Πανῖηρ Όδεῃ ἀτίνεπ αροιέ Ὦγ 
(οπιροβίθ {ΓΟΠῃ ο]ππς {ο «πια. 

64, τυπος οἱ τεά ἔκπερῶν, απά, {1οΏὰ 
νλαίεγετ ΜΕ., ὮΥ πο πιθα8 Ραά1γ. 
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Ἑλένην, Φυλάξας νύκτα, μή τις ἐισιδὼν |» τν .. -» η. "ιν ὰ. 

μεθ) ἡμέραν στείχουσαν, ὧν ὑπ) Ἰλίῳ [ν -]» -]- -]» -]ν -ν μ. 

παῖδες τεθνᾶσιν, ἐς πέτρων ἔλθη βολὰὸς, ει {ν .. -]» ης -ι» ο 

πρὀύπεμψεν ἒις δῶμ᾽ ημέτερον' ἔστιν ὃ ἔσω ϱ0 |- -]ν -]- -]ν .. »]- -ᾖ- ” 

κλαίουσ ἄδελφην ξυμφοράν τε δωμάτων. |- -]ν -- "τν ... -]ν ο. 

Ἔχει δὲ δή τιν) ἀλγέων παραψυχήν' |ν .. τν -]ν ων» 

ἣν γὰρ κατ ὄΐκους ἔλιφ', ὅτ ἒις Τροίαν ἔπλει, μ-μήμν- 

παρθένον, ἔμῃ τε μητρὶ παρέδωκεν τρέφει», | ν{ν-Ιν -ἵννν- -ἰν- 

Μενέλαος. ἀγαγὼν Ἑρμιόνην Σπάρτης ἄπο, 65 [νυν νννή--ίνν-]|--ἰν- 

ταύτη γέγηθε κἀπιλήθεται κακῶν. |--ἰν-Ι--Ιν -Ιν -Ι- - 

Ἠλέπω δὲ πῶσαν ἓις ὁδὸν, πότ᾽ ὄψομαι |» -]ν ιν -ιν -ᾖν -]ν .΄ 

Μενέλαον ἤκονθ, ὡς τά Υ ἄλλ᾽ ἐπ᾽ ἀσθενοῦς |» μ -ι» -|- -]ν -ιν -ιν αι 

ῥώμης ὀχούμεθ, ἦν τι μὴ κείνου πάρα |- -]» .. "ιν -]- -[» ν 

σωθῶμεν' ὤπορον χρημα δυστυ χῶν δόµος. 70 |- .. |ν μι ν- -]ν -ν -|» , 

ΕΛΕΝΗ. 

ὮὮ παῖ Κλυταιμνήστρας τε κ Αγαµέμνονος, |- -]ν -]- -ν -ν -]ν ω 

παρθένε μακρὸν δὴ μῆκος Ἠλέκτρα χρόνου, |- " ιν -]- ο |» -[- -» - 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΓΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 
"Ἔλενην προ-επέμψε εις ἥμέτερον δώµια, φυλάξας νύκτα, µη τις ὧν παίδες τεθνάσι ὕπο Ίλιω, 
είσιδων στειχούσαν [κέτα Ἡμεβαν, ἐλθη ες βύλας πέτρων' δε έστι έσω Ἀλαιούσα αδέλφην τε 
ξύμφοραν δώµατων. Δε δη έχει τίνα παράψυχην άλγεων γαρ πάρθενον ἥν Μενελάος» ὅτε έπλει 
εις Τροίαν, έλιπε κάτα οίκους, τε παρεδώκε έµη µήτρι τρέφει, Εβμίουη, άγαγων πο Σπάς- 
πης, ταύτη γεγήθε, και Επιλήθεται κάκων. Δε βλέπω εις πάσαν ὅδον, πότε όψοµαι Μενελάον 
ἡπόντα, ὡς γε τα άλλα οχούµεθα ἔπι άσθενους ῥώριης, ην τι µη σωθώµεν πάρα κείνου" δόµιος 
δύστυχων άπορον χρήµια. ΕΛΕΝΗ. Ώ παι Κλυταιμνήστβας τε και Αγαµέμνονος, Ηλέκτρα, δη 
µΜάκρον μήκος χέόνου πάεθενε, 

ΤΒΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 

ἨΠε]εη Ίπας Ίνε Ὀε[ογε-[ιαπά-5επί-ίη {ο ος Ῥαϊασε, Πανίης-ίαἷκοη -α- 
γαηίασε-ο[ {Πε πἰσηί, ἱεδί αΏγ οπε οἱ ίηοςε ννηοςε ομἱ]άγεη ἀῑεὰ απάετ 
Ἠίαπα, οὐφεινίης Ίεν εοπιῖης Ὀγ ἆαγ, πὶρῃί-ργοςεεά {ο ἴπε (Πτογψίησ 
ο6 βίοηεςἙῬ :---5ο 5ἲε ἶ5 γ(Πίη, Ὀεν/αϊ[ίησ Πεν Μἰδίεγ απά {με σα]απιῖίγ 
οἱ (πε {απι]]γ. | 

ΦΕ1]] Πούνενου Ἠας 5Ώε 5οππε οοηφο]αίἴοη Ίπ Ώευ νοεςΣ {οΥ {1ο γ]γοῖη 
ποπ Ὑεπε]άιαδ, νε Ἠε φεί-οιί {ου Τγογ, εί αἲ οι Ἠουδε, απά 
ϱαγε-ἶη-εματσε {ο ΠΙΥ πιοίμετ {ο Ὀγίησ-αρ, ΠετππΊοηδ, Πανίης Ὀγτοισῆί 
μετ {τοι Βρατία, ἵη Ώεγ 5ηε γε]οίσςο», απ [οτσείς Ἠεγ Πηϊδογίες. 

Ῥυί 1 Κεερ-ΠΙΥ-6γε ἀροΏ ΘΝΕΡΥ ἄνεημε, γαί-ἴἴπιο Γ Π]ᾶΥ 9εε Ἆε- 
ηθ]όμς αἀναποίηος δἶηοε Ιηάεεὰ αδ {ο {πε τεδί ννε]εαη οη [γα] 5αρρογ, 
1{ 1ή 8οπ1θ νναΥγ Ὑνε αγθ ποῖ 9αγεὰ Ὀγ Πίτα τ-- ελα Ἠοιιςε οἱ {πε α[ογίιι- 
ηαίε 5 αΏ επηῦηγγαβθεἆ οΟΠΏςΕΓΗ | 

Πειεν. [Επετίπς [γοηι ομέ ο Ῥαΐαςε.] Ο ἀαασ]ίετ οἳ Ο]γιεπιηόείγα 
απά οἱ Ασαπιέπιποι, Εόείτα, αἰτεαάγ α ρτεαί εησί] ο ἔἴππε α νἱγσίη, 

69. ὮῬοιδοή οΏδεινες ἴἶιαί (ης ρεπυ]{ί | αρίῖγ οοπιρατεά {ο η αΠΟΠΟΣ, 5ο ἐπ ἐλ- 
Ο6 παραψυχὺ ἵ5 δἰουῖ, αἰίνουισὶι ἀετίν θὰ ) πίδος ἐχεῖσθαιι νὰ Ἰκοννίεο ρνονοτυία]. 
{τοπι ἴἶε δεσοπἀ αοπ]ςί. Της 5απιθ ο]άς  Απδιόρμαηξ», Έα. 1941, 8.8, λεπτή τις 
Μουἆ Οἱ διατειθὺ ΓΓΟΠΑ διατρίοω. | ἐλπίς ἐστ', ἐφ᾽ ἧς ὀχούμεθα. Επίρίἁ ὃς Ίχαβ 

66. ἘΤ]5 νειδε να» φποίεά αἲ ν. 279 | ναν]εὰ ἴἩε εκρτεδδίοῦ, Ὀπῖ ργεδεγνεά 
οί νε Ἠόουῦα, γλϊοὴ 1{ σοι (αἶπ]γ νασγ |: {πε Ἰάρα, Ὀγ οὐαησίης ἐλπίδος λεπτῆς ἴο 
1ΗΛΟΝ γεδεπηῦ]ες, | ἀσθενοῦς ῥώμης. Τη Ε πα [Ιδὶι νε 83Υ, έογίάε 

'08--69. ὀρμεῖν ἐπὶ ἀγκύεας, αμ ὀχεῖσ- | οἱ ᾖορέ---έο γ1ά6 οἳι δἰεπάεΥ Ίιορες. 
θαι ἐπὶ ἀγκύρας, ΝΤΟ ν6ειΥ ΕΟΠΙΠΙΟΠ ῥίο- ) 71. Μαυγ μτιῖο κἀγαμέμνονος Ννἐἶγοιιε 
νεος ἵω τεεκ; απά α» Ἰορε ἶδ πιοδῖ  ἴθ οαρίία!, κο ἀμέπαει, Ηόευθα, 9599. 
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φῶς, ὦ τάλαινα, σύ τε κωσιγνητός τε σὸς |- -ἷν -[» ω ν]ν -|- -ἷν ν 

τλήµων Ορέστης, μητεὸς ὅδε Φονεὺς ἔφυ: |- -]ν -]- -ιν ω ην -]ν ” 

Γροσφθέγμωσιν γὰρ ὂν µιαίνοµαι σέθεν, τὃ |--|--Ιν-ἰν-|ν-ἰνν 

ἐις Φοῖζον ἀναφέρουσα τν ἁμαρτίαν. |--Ιννν -ἰ--ν-ιν- 

Καΐ τοι στένω γε τὸν Ελυταιμνήστρας µόρον, [--ἰν-ν-]ν-|--ἰνν 

εμῆς ἀδελφῆς, ην, ἐπεὶ πρὸς Ἴ]λιον |» -ν -]ι- -[ν -τν -[» ν 

ἔπλευσ᾽, ὅπως ἔπλευσα 9εομανεῖ πότµω, |- -ἰν ην νι |ν ω -ᾖν -]» - 

ὂυκ ἔῑδον' ἀπολειφθεῖσα ὃ ἀιάζω τύχας. 50 |- -]ν ν -|- -]ν -]ι- -]ν ” 

ἨΔ. Ἑλένη. τί σοι λέγοιμ) ἂν, ἄγε παροῦσ᾽ ὁρῶς |νν-]|--]- -Ιννν]ν -|ν- 

ἐν ζυμφοραῖσι τὸν  Αγαμέμνονος γόνου : |- -]ν -Ίνν τν -ν -]ν ν 

᾿Εφὼ ὤύπνος, πάρεδρος ὤθλίω νεκρὼ, |» -ἰν -]- νυ [» -ιιν -» η 

νεκρὸς γὰρ δῦτος ὀύνεκα σμικρᾶς πνοῆς, [» -]» ... -ιν -ν -]ν ο 

Φάσσω' τὰ τούτου ὃ ὂυκ ὀνειδίζω κακά. δο |--[---- -ἰν-]--ἰνν 

Σὺ ὃ ἡ µακαρία, µακάριός Ὢ ὃ σὸς πόσις εν ν -νν]ν-ν-ίνν 

Ἴκετον ἐφ᾽ ημᾶς ἀθλίως πεπραγότας. |- ν ν]ν -]ι- -]» -[ι» -ἰ» ῳ 

ΕΛ. Πόσον χθόνον δὲ δεμνίοις πέπτωχ᾽ ὅδε |” -ι» -ᾗν -]ν -]- -]ν ν 

ΗΛ. Εξ δῦπερ ἁϊμα γενέθλιον κατήνυσεν. |--[ν-νν νΙν-ν -|- . 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ. 

πως, ω ταλαῦα» τε συ τε σος κασιγγήτος τλήµων Ορέστης, ὅδε έφν φόγεὺς µήτρος Γαρ προσ- 
Φθέγμασι σέθενου µιαίνοµιαι, αγαφερούσα εις Φοίθον την ἁμάρτιαν. Και τοι γε στένω τον µόρον 
Κλυταιμνήστρας, έµης αδέλφης» Ἡγ, έπει επλεύσα προς Ίλιον (ὅπως επλεύσα 3εόμανει πότ- 
µω), ουκ. εἰδον' δε απολειφθείσα αιάζω τύχας. ΗΛ. Ἔλενη, τι αν λεγοίαι σοι ἅγε παρούσα 
ὅρας, τον γόνον Αγαμκέµγονος εν ξυμφοραίσι» Αὔπγος, πάρεδρος άθλιω γέκεω, γαρ νέκρος ῥύτος ὁύ- 
νεκα σµίκρας πγόης, έγω Ῥάσσω' δε ουκ ονειδίζω τα πάκα τούτου. Δε συ ἥ µακάρια, τε ὃ σος 
πόσις µιακάριος, ἥκετον έπι ἥμας ἆθλιως πεπράγοτας. ἘΛ. Δε πόσον χρόνον πεπτώκε ὅδε δέµ- 
νιοις; ΗΛ. Εξ δύπερ κατήγυσε γενέθλιον ἁέμα. 

ΤΕΑΝΡΙ,ΑΤΙΟΝ., 

πουν, Ο ΠπΠαΡΡΥ-Ιαάἆγ, ἴατε Ὀοί] ποια απά {Ἠγ Ὀτοίπογ, (πε υγεἰοῖεά 
Οτόειἔς---Ώε 1ο Ώας Όεεοπιε {ε-αωητάετετ ος Πῖς πιοίμεγὸ Ἐου ὮΥ 
{ΠΥγ οοΏνετεε [ απῃ ποί ρο]ἱαίεά, (γαηκ[εγγίης {ο Ῥμαβρις (Πε Ῥἱαππθ. 
Απά γεί ἀεερ]γ ἀερίοτε 1 τε {αίε οἳ ΟΙγίεπιπόείτα ΠωΥ αἰδίε, 

ΝΏοΠΙ, α{ιεγ-ίΠαί 1 εαἶ]εά {ο Ἔγουγ (Που ὮΥ ἴπε πιαάάεπίηςρ ἵπιρα]εε 
ος {πε αοάς 1 εαἴ]εά !) πενεγ πιοτε ἀῑά 1 9εε:---γεα, Ὀετείί οἱ Ἠετ, ΠΥ 
ἀεδίίπγ 1 Πππούγη. 

ἘΙΕοτιαδ. Ἠε]εη, ΨΏΥ πεεά 1 ΙπίοτΠ (Πεε οἳ ἴΠε {Ἠ]Πρ», ν]ςσΠι, 
Ῥγεφεηπί, ἴποι. Ὀε[ο]άεςί---ἴἩε ταςε οἳ Ασαπιέπποῦ ἵπ σαἱαπ]ες 2 
Ῥ]εερ]ες», α Ὀτοοάετ ονεγ {πε υτείεμεά «οἵ5ε ({ο α εοΐεε Ώε ἶ5 11-τε- 
σαγά-οί Ἠὶ5 Μέί]ε Ὀγεαίμ) 1 εἰί:---γεῖι τερτοᾶε] 1 ποί Πὶς πηϊδίοτίμηες. 
Ῥαϊ οι, α ΏαρΡΥγ Ψοπιαη, απά {Υγ Πυδραπά α ΠαΡΡΥ πιαΏ, αΓε «ΟΠΕ 
υηίο 5 γο[α]]γ οἰτουπιδίαηςοεά ! 

ΗΠτιαεν. Απά γΠαί-]εησί]ι-οξ 6ἴππε Ὠας Ὦς Ὀεεῃ ]γίηρ οἩ {16 οοΙσ]ι ὃ 
Ἐιεοτιια. Ἐνει 5ἱησε {πε ἆαγ οὗ νΙο Ώε εἰιεὰ Πὶ5 ρατεη!”» Ρἱοοά. 

πιΥ αΡΡρΓοΡβα{ῖοη. ΤΗϊ8 5 νοτγ οαπάϊᾶ. 
79. Αἰάας απά Μ55. Πάνε ὅπως δ᾽ ἔ- 

π8, Αίΐίεγ πῶς υπάθιείαηά ἔστε Οἱ Τὰ- 
{ἶνευ ἔχετε. 390πΠ16 ΙΠάεεά τείει πῶς ἴο 
ἔφυ ἵπ πε ποχί Ἰπε, ν]εῖ {ευ νεῖγ 
οὔ]:σπσ]γ νυε]ίε ἔφυτε, ἀπάἀ αιοίε {πε 
Φολω]αδί α5 {πεῖγ απίΠοτΗγ. 

74, Ἐου ὅδε 5ευεγα] υγΙ]] Ἰανο ὃς, νε] οἩ 
Ῥοίβοη. {θ]]ς 5 πε ἆατεά ποῖ αἀορί; 1 
ἩΟΝΕΥΕΣ, αΠΥ οπ6 (5αἷά ἨἩε) πΊογε Ὀο]ά 
8η πηγδε]έ νν] αἀορί Τε, πε πνΠ] ἆοσ τὲ 
πηοί οΠ]γ η ΓΗΥ Ρογπιθδῖοη Ρα νν 11 

πλευσα, Ψιετεῖη δ᾽ 16 απἴίε 5αρετβάοις. 
87. Ῥοπιε {ΟΥ ἥκετον, Ἰπ πε ἆπα] πΠῃ- 

Ῥευ, Ρτείετ ἥχεις ἵπ ἴμο εἸησι]αν: απἀ 
οργίαϊη]γ 1] νναγ ος ερεα]είωρ 15 50ΠΙΕ- 
εἴπρες ποῖ οµ]ν ἀε[εηδῖρ]α, τί ΡΤΟΡΕΣ, 
απά εγεῃ ε]οσαηί. ἘῬοτβεοῃ 5αγ5, “ Ου] 
ποπ πιόπηϊπῖί Ηοταἰϊάπίλ--- ηιέδιις έρ8ε 
πιείηιιε άπίς Τιάγει ργόργίμηε 9έδεο). 



ΟΡΕΣΤΗΣ. 90, κ. 

ἘΛ., ᾿ΩὪ µέλεος, Ἰ τεκοῦσά 9’, ὡς διώλετο. 90|-νν|» -[ν -[ν -ἰ» -]ν ́  

ἨΛ. Ούτως ἔχει τάδ, ὡστ᾽ ἀπείρηκεν κανοῖς. |- -]ν -ν -ιν -]- -ιν - 

ἘΛ. Πρὸς φεῶν, πιθοῖ ὢν δῆτά µοΐ τι, παρθένε; |- -]ν-|- -]ν -ᾖ» -τν . 

ἨΔ. Ὡς ὤσχολός γε συγγόνου προσεὸρίᾳ., |- -] κ -ᾖ» -ιν -ν μι |ν ο 

ἘΔ. Βούλει τάφον µοι πρὸς κασιγνήτης μολεῖν; |- -ν -]- -|» -]- -]ν 7 

ΗΛ. Μητεὸς κελεύεις τῆς ἐμῆς; Τΐνος χάρω; 95 |--]ν ---Ιν-ιν .”. 

ἘΛ. Κόμης ἀπαρχὰς καὶ χοὰᾶς Φέρουσ᾽ ἐμάς. |» -ιν-|- -[ν -ν-ιν- 

ἨΔ. Σοὺὶ ὃ᾽ ὀν χὶ Φεμιτὸν πρὸς φίλων στείχειν τάφον; |- -|ν ῶ ν]]- -ν -]- - |» - 

ἘΔ. Δεῖξαι γὰρ ᾿Αργείοισι σῶμ ἀισχύνομαν. |--|--|- -[ν ---ν» 

ΗΛ. Ὀψέ γεφρονεῖς ἐδ, τότε λιποῦσ ἀισχεῶς δόµους.|-νν]ν -Ί|-ν-]ν -ἰ- -ἰ-- 

ΕΛ. Ορθῶς ἔλεξας, ὂν φίλως ὃ ἐμοὶ λέγει. 100 |--[--ᾖ- -ἰν-Ιν -Ι» - 

ΗΛ. Αιδὼς δὲ δὴ τίς σ᾿ ἐς Μυκηναίους ἔχει ; |--ιν ---Ιν-]|--ιν- 

ΕΛ. Δέδοικα πατέρας τῶν ὑπ) ᾿Ιλίῳ νεκρῶν. [νυν ν- -Ιν-ίν-ν- 

ἨΗΔ. Δεινὸν γάρ' Αργει τ ὤναθοῷ διὰ στόμα. [--ἰν-|- κ νίν ιν -ίνν 

ΕΔ. Σύ νυν χάριν μοι, τὸν φόθον λύσασα, δός. [ν-ιν-||----ΙΙν-ίν»ν 

ΗΛ. Ὃυκ ἂν δυνα μην μητρὸς ἐισθλέψαι τάφον. 106 |- -ν -]- -]ν -]- -]» ά 

ΕΛ. ᾿Αισχρόν γε µέν τοι προσπόλους Φέρειν τάδε. |--]ν-]--]»-ιν-ιν» 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΗΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΕΛ. Ω µέλεος, τε ἡ τεκούσα, ὡς διώλετοι ΗΛ. Τάδε έχει ἑύτως, ὥστε απειρήκε κάκοις. ΕΛ. 
«Προς Ἀέων δήτα, πάρθενε αν πιθοίο µοι τι; ΗΛ. Ὡς γε ἄσχολος προσέδρια σύγγονου, ΕΛ. Βού- 
«Ἄει Κκόλειν προς τάφον κασιγγήτης μοι» ΗΛ. Της ἔµης μήτρος κελεύεις; Χάρι τίνος; ΕΛ. Φερού- 
σα απάρχαςκόµης καιέµας χόας. ΗΛ. Δε ούχι Φέμιτον σοι στείχειν προς τάφον φίλων» ΕΛ. 
Γάρ αισχύνοµαι δείξαι σώμα Αβγειοίσι. ΗΛ. ΟψΨε γε Φεόνεις ευ, τότε αίσχρως λιπούσα δόµους. 
ΕΛ. Όρθως ελέζας, δὲ φίλως έµοιου λέγεις. ΗΔ. Δε δη τις αίδως ἔχει σεες Μυκηναίους» ΕΔ. 

«Δεδοίκα πάτερας των γέκρων ὕπο Ίλιω. ΗΔ. Γαρ δεύον' τε΄ΑΡγει ανάθοᾳ δία στόμα. ΕΛ. Συ 
νυν, λυσάσα τον Φόδον, δος μοι χάριν. ἩΛ. Όυκ ἂν δυναίµην εισολέψαι τάφον µήτρος. ΕΛ. Τοι 
μεν αίσχρον γε πρόσπολους φέρει τάδε. 

ΤΗΑΝΘΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Πειν. ΟἨ ! ενγεἰε]εᾶ, απιά 56 {αι Ώαγο Ἠ{Π1, ἐχαί έ]λας κε ρεγ]ε]εά ! 
ἘΠΕΟΤΗΑ., Η]5 δίαίο ἱ5 δςῃ, (μαί Ἶε {5 6ρεεςᾖ]εβς (Ππτουρῥη 119. Πειεν. 

Ἑγ εανεης ίπεη, γἱγσίη, υγ] ίλοι οῦ]ΐδε Πιε]Π οπε-ίΠίησ ῥ ΕΙΕΟΤΗΑ. Βο 
αἱ Ἰεαςί Τ Όε απγεπα 1ης ΤΠ Π1Υ αἰίεπάαηοε οἩ ΤΩΥ Ὀτοίῃεν. Ηειεν. Τε 
ἴποι σο {ο ΠΙΥ δἰδίοι”5 ἰοιΠΘὸ ΕΙΕΟΤΠΑ. ἨΤΥ πιοίηοτ”5 ἀοδί (Ίχοι Ὀἱά πιεὸ 
ου ναί ρυτροςεὸ Ηειεν. ΒεαΓίηρ έε βγεί οβεγίηρ» οἱ ΩΥ Παϊτ---απά 
ΠΙΥ Πραιίοηφ! Ἐπεοτπα. Βαἱ 1 ἶ5 ποί {ρεε {ου (]εε {ο τερα!τ {ο ἱηε σταγε 
ο{{11γ γεἰα(ἰουςὲ Ηειιεν. [ Ηεριαιἰπσίψ.] Έου 1 απ. αθῃαπιες {ο εἶχενν ΠΥ- 
δε]Γίο ἴἶιε Ατοσΐνες. ΕΙ ΕοΤτκα. Γαίε-ἴη-λ{ς, ἐτοίἩ, ἶλοι ἀείετπαϊηεςί νε]! 
---οπ -ᾱ-[ΟΓΠΙΕΓ-οςσᾶδίοη ΙΠ/ΑΙΠΟΙΣΙΥ, Ιεαγῖησ (πε Ποπηε! 

ΗΠειεν. Τα] Μαδί ίποι 5Ροκει--- Οἱ (Πεπά]1γ {ο πηε (οι δρεα]κο»ί 
πο! Ἐπεοτιλ. Απά γεἰ ν]ιαί «Ώαπχε Ῥοβ8ε85ε5 {ηεε απποηρ {]ιε ἈΤγος- 
ηαόαιςὸ Πειεν. Τ [εαν ἴ]χε (αί μες ο[{1ε εἰαίη απάεν Π]οη, Ἠπεο γαλ. Εοτ 
Π 15 α ἀτεαά{α] (πίης: απά αἲ Αγσος (που ασί ἀεοτίεὰ Ὀγ ενετγ Ιπου(]. 

Πειεν. Ώο έλοι 1πε, γιάάϊπσ τηε οΓίεας, ρταηί τηε ἰΠὶς {ανοΓ. 
ἘΕεοτιΑ. 1 οαπποί-ῦέαν ἰο]οο]ς αἲΠΩΥ Ιποίμεν”ς (οπιῦ! Ἠσιεν. Υοι 1 

ἵ9 ἀἰθγεδρεοί/[α] αἰ-]εαςί [ο δεγναΠί5 {ο οοΏΥΕΥ {μεδε-ο[εγίησν! 

91. ὁύτως ἔχει τάδε, ἔ[ιοδε ἐ]ιῖησφ αγε 80. | 98. σῶμα, Η{6ΓαΠγ, ὑοᾶψ,---ᾱ 6ΟΠΊΠΙΟΠ 
Τη υηοδὲ οά 11ος ἐἶνο γεαθίης 19 ἀπείρηκ) ἐν, ) ιούς ο οχργεδεῖου νε [1 εἶιο αΓεείκ., Ρα: 
Νο]ν Ῥο 15ο Ίνα ]οϊηοά ηῖο οἳο ννογᾶ. | Η589η86 νυῖσαν ἵπ Ἠπρίίσῇ, 

99. Ο5 ὴ5 ναι»ο (γθς οἳ ἔουι ἀβεν- 106. Αἰάας {του 88. ρηηῖσἆ πεύσπο- 
ου Ι66{ἱ0ῃ8ατο πιο στ], ’ λον 1η (1ο εἹπσι]αγ: Ὀα{ οἴμογ 155, ανο 

Ὁδε τίνος χάριν, ΓοΥ έ]ιεακε ο) ιε]ιαί. | πεοσπόλους, ἵ1 [ια {ήτα ΗΝΗΟΕΓ. 
ς 



19 107. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΗΑ. Τί δ᾽ ὀνχὶ δυγωήρὸς Ἑρμιόνης πέρπεις δέµας; |ν -ν- ν]ν "νν-]- -[νν 

ΕΛ. Ἐις ὄχλον ἔρπειν παρθένοισι ὂυ καλόν. |- -]ν -|- -]» "ν -ν , 

ΗΑ., Καὶ μὸν Ἐΐνοι Υ ἂν τη τεθνηκνυία τροφάς. |- -ἲν -|- .]ν -ιι- -]ν - 

ΕΛ. Καλῶς ἕλέξας, πείθοµαί τέ σοι, κό, 110 |» -Ίν -||--ἰν .» -ἰν- 

καὶ πέμψομαί γε 9υγατέρ ἐδ γάρ τοι λέγεις. |--Ιν-Ινννν-ί- -[ν - 

ω τέκνον, ἔξελθ᾽, Ἑρμιόνη, δόµων πάρος, |- -]ν -ι- -]ν ν -ἷν -ἰν ν 

καὶ λώθε χοὼς τώσδ ἐν χεροῖν, κόµας τ΄ ἐμάς' |- ν »]ν -]- -]ν «ν «|ν - 

ἐλθοῦσα ὃ ἀμφὶ τὸν ΚλυταιμνΊστεας τάφον, |- -ν -]ν -]ν -[--]ν ν 

μελίκρατ᾽ ἄφες γάλακτος, ὀνωπόν τ΄ ἄχνην, 115 |» ω -]ν -]» -]ν μ]- -|» - 

μαὶ στᾶσ᾽ ἐπ ἄκρού χώματος λέξοῦ τάδε" |- -]ν -|- -ἰν -- -]νν 
Ἑλένη σ᾿ ἄδελφὴ ταῖσδε δωρεῖται χοᾶῖς, |νν -ν -||- -ἰν "|- -|ν - 

Φόθω προσελθεῖν μνῆμα σὸν, ταροοῦσά τε |ν -|ν -- -ἰν -ι|--ινν 

᾿Αργεῖον ὄχλον. ᾿ΕυμενΏ ὃ ἄνωγένι |-- -]ν -ᾖ» -]ω -ν -ἰν ν 

Ἔμοί τε καὶ σοὶ καὶ πόσει γνώµην ἔχειν, 190 |» -|»-|--Ιν -]- -Ιν- 

ποῖν Ἐ ἁθλίοιν τοῦ», ὃὺς ἀπώλεσεν 9εός. |- «νι --Ιν εν -ινν 

Αλυα, ἒις ἀδελφὸν κολέρὸς ἐκπονεῖν ἐμὲ, [ν -]ν -]- -|ν -Ίν -|ν ν΄ 

ἅπανθ᾽ ὑπισχνοῦ νερτέρων δωρήµάτα. |» -ἰ» -ᾖ- -ἰ» -|- -]νω 

ΤΗΕ ΟΕΒΡΕΗ;, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

ΗΛ. Δε τι οὐχιπέωπεις δέµας Ερμίουης 9ύγατρος } ΕΛ. Ου κάλον πᾶρθενοίσι ἔεπειν ειξ ὀχλὼ. 
ΗΔ. Και μην γε αν τίγοι τη τεθνηκυίῳ τρόφας: ΕΛ. Κάλως ελέξας, τε Πείθομαι σοι, Ἀόρη, ναι γε 
πέµψοµαι Ῥυγάτεεα" γαρ τοι λέγεις ευι Ὦ Τἐκνον Ἑρμίονη, εξέλθε πάβος δόµνών, κὰἰ λά6ε τάσδε 
Χόας εν χέροιν, τε έκας κόµκας' δε ελθούσω ἄμεφι τον τάφον Κλυταιμνήστεᾶς, άφες μµελιπρώτα 
γαλάβτος, τε οινώπον ἀχγηΥ, Ναι στάσα έπι ἄκρου χώματος λέξον τάδε’ “Ελενη αδέλφη δωρείται 
σε ταίσδε χόαις, Φόδῳ προσέλθει» σον µιγήµα, τε ταξθούσα ΑΡγείον όχλονι Δε ανώγε γη ἔχειν εὐ- 
µενη γνώµην τε έµοι και σοι πα πόσει, τε τοίγδε Του ἀθλίοινι ὃυς Νέος αΠώλεσει Δε ὑπίσχνου 
ἁπάντα δωρήµατα γέρτερωνι ἆ Ναΐρος έµε έκπονειν εις αδέλφην. 

ΤΕΗΑΝΡΒΘΙΙΑΤΙΟΝ,;, 

ΈΕοτπΑ. Βιΐ νἩγ ποί 5επά (Πε ρεγδοῦ οἳ Ηεγπιοπδ (Πγ ἀαισ]ίετ ὸ 
Πειεκ. Τε 16 ποῖ Ρτείίγ {ου γουπρ-]αά]ες {ο σο {Πίο (Πε οΓονγά. 
ΈπΕοτεαΑ. Απά γεί αί-Ιεακί παὶσῃί 9Ἡε τεραύ {πε ἀεσέαφεά {Πε-σαγε- 

οἵ-Ὀεἱησ]ησ-Πει-αρ. ΗΕιεν. [1111 ἀοφιῖεσεεπεε.] Ῥταάεπ])/ Παςί (οι 
εαἷᾱ, απᾶ 1 νι] οῦεγ (ες, νὶγσίας απ 1 ν]] τεα]!γ 6επά πΙΥ ἀαάριίες: 
{08 ἰπάεεά ἴπουι δ6ρεαΚεδὶ Ιον. | 

[σαἶἶδις Ιοιάίψ.] Πο! ομιιἀ, Πεγαήοπξ---οοιωε {ογίἩ 1π [γοπί οἳ (πε 
Ἠοςφε,----απά [Ηεγηιέοπὸ επέεγ».] {αἷκ6 ἔλεςε ἠραίἰοπδ 1Ώ (1γ-ο-αμᾶς, 
απᾶ Πηῖπε Παἰτ---απά Πανίηρ τεραίγεά ἁπίο (Πέ {οίηῦ οί ΟΙγιεπιπέρίτα, 
Ἰοάψε (ΊεΓε ἐὶς Ποπεγ-πηϊχἰήάγε οἱ πα], απά γ]ποιίς {ΓοίἩ; ἀπᾶ κίαπάίης 
οἨ {πε 5απηπη]έ οί {με πιο, «βεα]ς εΠπάδ:--- | 

«6 Ηεῖεη ἐν φἱδίεγ ϱγεδεπές ἐ]ιεε ωλέ]ι ἐ]ιεδε [ἐδαίίοπ8, ἴπ εαν Πετδείί ἐο αρ- 
2γοας]ι {ψ ἑοπιῦ, απά α]γαίά ο) ἐλε 4τσῖυε Ῥοριίασε.᾽' 

Απά Ρἱά Ἠετ εηίεγίαίΠ α ἸάπαΙΥ {εε]ίπο ας ννε]] (ονατάς πε ας ίπες, 
οηά ΠΙΥ Πακραπά---απά (πεξε (νο ἁη/{οτέµπαίθ ΡείβοΏ, Ψοπη (116 ἀεΙέγ 
μας τυ]ηεά. Απά ργοπιίςε αἲἲ ἴπε οΏετίηρα {ο (χε ἀεαά, ν/ΏΙοῖι 1 15 ΡΓα- 
Ρε 1 5ἱου]ά πιαΚε {ο α δἰδίεγ. [ Ῥαΐ5 έ]ε σῖγὲς ἴπέο Ηεγηιίοπὂ 6 ᾖαπᾶδ. ] 

110. Νβπδρτανο Ἡετς 6 )ίεὰ ὀθῶς 38 ἵπ 1160. Εοῦ ὀινωπὸν, νν]ῖο]ι 15 νναιταπίεὰ 
νὸΓ96 100, αΌουο. ΤΗ (8 Πο ἶ5 Ρογηε ουἳ | Ὦγ αἱπιοδί ΕΥ6ΓΥ (ηαΥ Ρρετίιαρς Ὀγ ΕΥΕΙΥ) 
Ὀγ δενεταὶ Μ8Ν., ΏΟΙ ἵ8 1έ ΕΏδΥ {ο ε ἆθ- | Ν8., Αἰάῑ9 οἀ]έθά ὀινοπόν. 
τογπιίηεά ν]εί]ες ὀεθῶς Οἱ καλῶς ὑθ μαι 199. Αἰάῑς, Ἡήβρτανο, απ δεν εΓα] ο- 
δεπιπο ψοτά. Λία ενεμίς έ1ε Ππεαη- | {πεχ εἀΙίοτς σὶνο ἐμήν---απα 1 Ε]η]ς Ρτε- 
Ἱηρ 15 {ο 5ᾶπηε; ΙΠ]658 οΓ {16 (νο, καλῶς | (εταβ]γ.---Ὑοί ϊέ εαπποί ὂε ἀεπίεά Οιαί 
νε ταίἶετ {ε ΠΙΟΓΘ ΔΡΡΤΟΡΠΙαί6. Ἔλοιηε {ενν Μ55, απά εζΙ(1ο8 Ίανθ ἐμέ. 



ΟΡΕΣΤΗΣ, 194. 19 

"1β”, ὦ τέκνον, µοι σπεῦδε, καὶ χοὰς τάφω |» -τν -|- -]ν "ιν -ν .. 

δοῦσ᾽, ὡς τάχιστα τῆς πάλιν µέμνησ᾽ ὁδοῦ. 20 |- τν ιν -|» ---ιν- 

ΗΛ. Ὢ φύσις, ἓν ὤνθρώποισιν ὡς μέγ᾽ ἐ κακὸν, |- ν »ιν -]- -» -Ί» -] 4 

σωτήριόν τε τοῖς καλῶς κεκτηµένοις. |- -]ν -» -]ν -]- -ἷν « 

Ἴδετε γὰρ ἄκρας ὡς ἀπέθρισεν τρίχας, |» νι» -]- ην» .. "]» ο 

σώζουσα κάλλος) ἔστι δ᾽ ἡ πάλαι γυνή. |- -]ν -]ν -]ν -]» -ᾖν -. 

Θεοί σε µισήσειαν, ὡς μ ἀπώλεσας, 1560 |ν -ιν -]- -]ν -ᾖ» -τ» µ 

καὶ τόνδε, πῶσάν 9 Ἑλλάδ. ὪὪ τάλαιν᾽ ἐγώ. [--ιν-Ι--ἰν -Ι» -Ί-- 

Αι ὃ ἀθ πάρεισι τοῖς ἐμοῖς ὀρηνήμασι |- τ]»σ” -]ν -]- -|ν ν 

φίλαι ξννωδοί' τάχα µεπαστήσουσ ὕπνου |» -ν -]|-ν »] » -]- -ιν - 

τόνὸ. ἠσυχάδοντ', ὄμμα δ᾽ ἐκτήξουσ, ἐμὸν |- 5 |ν -]- -ν -]- -] ΜΥ 

δακρύοις, ἀδελφὸν ὅταν ὁρῶ µεμηνότα. 155 [»ν-|ν -νυν]ν -ν-]νν 

τω φίλταται γυναῖκες, ἠσύχω ποδὶ |- -ᾗ» -ᾖ» -]ν -ἷν -]ν ν 

χωρεῖτε, μὴ ψοφεῖτε, μηδ' ἔστω κτύπος. |- -[- ην "τν -]- -]ν ν 

Φιλία γὰρ ἡ ση πρευμενῆς μὲν, ἀλλ ἐμοὶ |ω . -ἰν -]- -» τιν -» ” 

τόνδ᾽ ἐξεγεῖραι ξυμφορὰ γενήσεταν. 199 |--ν -Ἱ--ν-ἰν-νν 

Σῖγα, σῖγα, λεπτὸν ἵ χνος ἀρθύλης [Στροφ» α.] |- ν]- -|- ]|-ν]- ν]- α’ 

τίθετε, μὴ Ψοφεῖτε, μηδ ἔστω κτύπος. |ννν|-ν]- »]|- -[- ν]»β' 

ΤΗΕ, ΟΒΡΕΠ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΠΙΣΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Ίθιν ω τέκνον σπεύδε µοι, αι δούσα χόας τάφω, µεμνήσο της ὅδου πάλυ ὡς ταχίστα. ΗΛ. Ώ 
Φύσις, ὡς μέγα κάκον ει εν ανθρωποίσι, τε σωτήριον τοις κεκτήµενοις πάλως, Γαρ ἴδετε ὡς απέ- 
θρισε άκρας τείχας, σωζούσα κάλλος δεέστι ἡ πάλαι γύνη. Θέοι µισησεία) σε, ὡς απώλεσας 
µε, και τόνδε, τε πάσαν Ἕλλαδα. Ώ ταλαίνα έγω. Δε αι φίλαι ζυγώδοι τοις έµοις 9εηνήμιασι αυ 
παρείσι’ τάχα µεταστησούσι τόνδε ἠσυχαζόντα ὕπνου, δε εκτηξούσι έµον όµεµια δάκρυοις, ὅτα 
ὅρω αδέλφον µεµήνοτα. Ὦ Φιλταται γυναίκες, χωξείτε ὕσυχω πόδι, μὴ ψοφείτε, µήδε έστω 
κπύπος. Ταρ ἡ ση Φίλια μεν πρεύµενης, άλλα εξεγείραι τόνδε γεγήσεται έµοι ξύμφορα. Σίγαν 
σίγα, τίθετε λέπτον ἔχνος άρθυλης, µη ψοφείτε; µήδε έστω κτύπος. 

ΤΒΑΝΡΒΙ,ΑΤΙΟΝ. 

(ο, Ο εἰ]ά, Ἰναςίεῃ {ου Πωε----Βιιά Πανίης οβεγεᾶ (ἶιε Πθαίίοης αἲ {ης 
«ερμσΏγε, ΓεΙπείηΡεί {πε ΜΥ υας]ς α5 ο υἱεΚ]Υγ αδ Ροβείρ]ε, [Επί Ηετ- 
μοπὲ---απᾶά Ηεἶεη γείίγεν ἐπίο λε Ῥαίαςε.] 

Ἐπεοτκα. Ο Ναίνγε, Ἰουν ργεαί αηΏ εν]] ατἱ (οι αΠΊοΏΡ Πλεή----απά {πε 
κα{εριαγά οἱ ἴ]λοςε νο ροξ8εςς αγἱρΏί. Ἐ ου 96ε [Ροὐπέίπρ αἲ Ἠεῖεν οι]ἰ 
ὃπ οἱσλί.] ἴνονν 5Ἡε Ώα» ου{-οβ (με (ἱρς οἱ Πεν Ἠα!γ, ργεδετνίηρ Ἠεν Ὀεαι]- 
ἵγ:; απά ἶ5 (πε νοίΏᾶη οἷιε αἱν/αγς ν/α». [αγιππῦης αἱ Λε εοοΥηΓι(ψ.] αγ 
ἠνε αοάς ἀείορί (Ίχεε----Γογαβαιαςῇ α5 (οι Ἠαδί-ΌγουσΠί-γαῖη προπ Ὠ]ε, 
απά οἨ (Πίδ-ΠΠΣΗ, απᾶά οηἨ αἰὶ ὤτεεσε. ΑΙ! πε πηΐσεγαβ]ε! [1οοᾷς τους, 
απιά 9εε» ἴ]ιε Οᾖογι αἀναπεῖπρ.] Ῥωϊ ἴχερε {ΓΙεπά]γ αεοοπΙραη γ]5ί9 1η ΠΙΥ 
ΦΟΓΓΟΙΗΕ 4γε ἁραἶη αἱ Ἠαηά :---ρετῃαρς (Πεγ νν]] γναΚκε {πε (γαπα ια ]ἡσεά 
ἔτοπη Ἠ]8 δΙή0ῦες----απά πεί πηῖπε εγε {ο ἴεαγς, Ψηεη 1 Ὀε]ιο]ά ΠΥ Ώγο- 
ἴΏει γαν]ηρ.[ Το έ]ιε(Ἴιογιμς,]Ο ἀεαγεςί ΥοΠπεη, ῥγοσεεά ψ]ίἩ σεπ{]εείερ, 
τησ] Ποί Ποῖδε, ΏΟΓ ]εί ίπεγε Ὀε 5οιπά. Έον γοιν (Πεπά]ίηεςς 15 τεα]]γ 
Ἐιπά, Ῥωί {ο νναἰκεη Ἠήπη γγ]]] Ὁε {ο πηε α οα]απαίγ ! ἨΗυς] ! ΠυεἩ{! αάγαπος 
ενα βο{ι (γεαὰ ο{ (Ἠγ σα ἁα]---πιακε ποί ποῖςς, ΠΟΥ 1εί {Ῥεγε Ῥε 5ουη, 

148. ΟΕ ή νειςε {ο να]παίο {ΟΠΗ ἵ9 | γ6ροβε: Πέπι το]ιο {8 ποιο φζεί: {είς κἴεερεν, 
ἔίδετε παρ᾽ ἄκρας ὡς ὠπέθειξεν τρίχας. Β0ΠΙΘ| 140. Ηετο (ἶιε πιοίγε ἶ5 {γος]αίς {Γἱππθ- 
Μ6β. λνε ἀπέθρισεν---Οιι{ έἶιε διετία | {ευ σαἰα]ες(ἷς---γδί ΑΙάῑς Ίας σίγαρσίγα, 
Πρμ ο[ γὰςἔου σας’ 19 νννουέ αι νοηή(ψ. ᾗ {νο δροπάεεΒ {ος {ἶε βγδί ππεακυτος απά 

1349. Ἐϊηρ οὐ 1{εἆ ἔστιν ἡ πάλαι γυνή. {| ηε Ὀεσίπ ἴἶιε πεχί Υ6Γ86 ννλ(Ἡ τιθεῖτε, 3 
194. τόν» ἠσυχάζοντα, ἐλιῖδ οΛε Ιιιδ]ιοά ἐο { απιρ]ιΙὈγασΗ, ςΟΡ{ίΓΑΣΥ {ο αἲἲ τπ]θί 
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"Απο προθῶτ᾽ ἐκεῖσ᾽, ἱωνν -- - γ΄ 

ἀπὸ πρό µοι κοίτας. |» ων -]- - . 

ΧΟ. ᾿Ιδοὺ ο Ὁ |» -ν- ε΄ 

ΗΛ.) Α, ᾱ, αρ ὡς πγοιὰ Ἰ4δῦ|--ν -- --- ζ 

λεπτοῦ δόνακος, ὦ ὠ φίλα, Φώνει μοι. ; |- - Ὁ ν]ν συ ν|- ον 

Χο. ιδ ἀτρεμαίαν ὡς ὑπόροφον [- νω -- ον υ]ν 3 ο 

Φέρω βοάν. ΗΔ. Ναὶ, ὁύτω |» -]» -]ι- -]|- α 

κάταγε, κάταγε΄ πρόσιθ᾽ ἀτρέμας, |ν ων ν]ν νυ υ]ν νω κ΄ 

ἀτρέμας 1. Λόγον ἀπόδος ἐφ᾽ ὅ τι 120 [ν ν υυ|νννν]νννν]ν λ 

χέος ἔμόλετέ ποτε. ἱγνννΊνννν μ’ 

Χρόνια γὰρ πεσὼν ὅδ ἐννάζεταν. ἱγυνν-ν-ίν--ν- ον 

ΧΟ. Πως ἔχει; Λόγου µετάδος, ὦ φίλα. [Αντισ. α.. ]- ν]- υ]- ν]- υ]-- »|- α 

ἨΛ. Τίνα τύχαν ἔπως Τΐνας δὲ συμφοράς; [νο ν]|- -ἰ--]- μ|-ν]-β' 

Ἔτι μὲν ἐμπνέει, 105 [ν ων -ᾖ» ὣ γ’ 

βεαχὺ ὃ ἀναστένει. νυν -Ίν - δ' 

ΧΟ. Τί φής:; Ὢ τάλας. |---ν- ο 

ΗΛ. Ολεῖς, ἐν βλέβαρα κινήσεις 

ὕπνου γλυκυτάταν Φερομένω χάρι». 

... 
ο. 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Προράτε άπο Εκείσε, μοι άπο προ κοίτας. ΧΟ. Ίδου πείθοµαι. ΗΛ. Ανα, φώνει (οι φίλαν ὡς 
πγοία λέπτου δόγακος συρίγγος. ΧΟ. Ίδε, φέρω βόαν ατζεµαίαν ὡς ὑπόροφον. ΗΛ. Ναιν ὁύτω 

κάταγε, κάταγε’ πρόσιθι ά άτρεμκας»ίθι άτβεµας. ́ Αποδος λόγον έπι όὁ τι χρέος πότε εμόλετε. Γαρ 
ὅδε πέσων ευναζεται χεόνια, ΧΟ. Πως έχει: : Μέταδος, ω φίλαι λόγου. ΗΛ. Τύα τύχαν είπω» 
Δε τίνας σύμφ2θας; Έτι μεν ἔμπνεει, δε ανάστενει βεάχυ. ΧΟ.Τι Φής} Ὦ τάλας. ΗΛ. Όλεις, 

ει κινήσεις βλέφαρα φερόµενω γλυκύταταν χάριν ὕπνου, 

ΤΕΑΝΡΓΑΤΙΟΝ. 

Ἰήουε {ογννατά {Γοτη {πετε---[ογν/αγά {ο ππε---ἴγοπη Ῥείοτε {ε εουσ] | 
6ποπῦς. [ Επιετίπρ τυλέ]ι [ἐσ]ιέ 5ἱερ.] Βε]ιο]ά 1 ο0εγ. Ἐπτεοτκα. η) Πὶςί ! 

νΏ]δί! δρεαἰς{ίοτης, Ο {Γ1ειιά, αν {πε Ῥγεαίη]ηρ οί {Πε φοΐς γεεὰ ῬΡἱρε. 
ΟΠοπυς. [1π σεπέ]εσὶ αεοεπἰδ.] Βεε, 1 (Γαηβπι]ῖ ΠΙΥ γοῖσε, Ιου/ αδ ίἩε απ 

ἀεν-ποίε. Ένποτκα. ΑΥ,ἵη-ιμαί-νναγ αἀναηποε, αάναηςε---4ΡρΤοαςΠ {8- 
οἴ((γ---ίγεαὰ Ιἰσ]ί]γ. [Τ]ε λογω» οοπερ]ίεδ.] Ππίοτη πηθ αροῃ ψηαί ει- 
γαηά αἰ-α]ἱ γε αγε οοΏε! Ῥεσαυβε (Πἱς-πγ-Ὀτοίμευ, πανίης {αἴ]εμ οη Ὠ]ς 
οουοῇι, ἶδ-αεΙεερ α-]οησ- ΠΙΕΙ Οποκυς. Ηον ἰς πεὸ ἱνες, Ο Πε, 
8Η βοσοιηῖ. Ἐιεοτκα. Ναί Παρ σαη 1 περονί ο ίπι} Απά ναί ογ]ςίς ἓ 
Φ11]], ἱπάεεά, Ἡε Ὀγεαίμες, απά εἶσίις αἰ-κποτί-1η{εγναίς! 

6πομυς. [δουν ουν. ] Υ) Παί εαγεεί {που ὃ [Τοιολῖπρ έ]ε λιος ος 0- 
γέσίὄ.] Ο! τε απΏαρρΥ πιαη! Ἐπεοτκα. Του νε 1 Πίαι, ΙΓ ίποια ππουε 
Πὶ εγε]ἰάβ, πονν έλλαί Ἶε ἵΦ επ]ογίης {πε ον/εεῖεςί Ὀεσεῖης οί ΓΕρΟΡε! 

148. Τη ΤΟΟΠΩ ΟΓκοίτας. ΚΙπςδ {οοῖς λέ- 
χους» ΝΕ] 6] «ει ΤαἱΠ]Υ 5115 {116 πιείτε αᾱ- 
1Π]Ταβ]Υ ννε!]. 8οπης, Ἡονπενου, οοπίοπἆ 
{ΟΥ ἀπόπεοθί µοι κοίτας,͵ 35 Ώεῖης μπάουυί- 
ε]γ (νε {ταο γεβάῖης. 

145. Ἐοι ὡς πνοιὰ, νμ]ε] Ῥοἵδοη σῖνες, 
ρατί]γ οἨη {Ίε οοη]εοίητε οί ΒΐπΡ, Α]άα5 
απ 185. Ἰανε ὅπως πνρά. 

147. Ἠιιβσγανο βτςί νε {ο «Ἡαησα 
ὑπόροφον ἸΏῖο ὑπνοφόρον, δ1εερ-ἰπάιιοῖπρ; Ὀιιί 
Ίνο αΠεγννατάε Ῥ]αιπεά Πἱπιδο]έ, ω., 

Ἰπίθγρτοίς {ἶνθ ΟΠΟΓΙΙΑ {0 ΠΠΕΔΗ : «6 έαο υό- 
οεύα, φιιά[ί5 εδέ ιὐπιάδκῖοτ εάἰαπιῖ δόπιις.’} 

150. λόγον ἀπόδος, ἐπρίαϊῖη έ]ιε οαιδε, 0Η 
(νευγ Πίεγα]γ,) τεπᾶεγ απ αεροιπέ,ρΊυε ια 
α δίαἰοπιοηέ, [ναί 19, 5ἴπαρ!γ, {π/ογπη πο. 

164. Τη πιοβί Μ88., απά ἵπ Αἰάτς, έπε 
τεβ6ης 18 τίνα δὲ ΑΦ 1οοηβδίάετ {με 
86Π8ε οί {ιο Ιπείο Ὀε: ΄έτο]ιαί απιεπ πιο 
οαπ 1 δαγ2 ο 1ο]ιαί εἶιαπρα ΓΟΥ έΠιειογδεῖ 

166. Ἠπδρτανε εοη]εσίαΓεὰ ἀνασθμαί- 
νε ἀγασφάλλει, ἀνακτεήει--- Ώπί ναά1γ. 
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Χο. Μέλεος ἔχθίστων 9εόθεν ἐργ- Ιθθ]ννν-/--ννν- ὸὁ 

υ .« µάτω». Τάλας Φεῦ µόχθων. 

ΗΛ.᾽Α, ἂ, ἄδικος ἄδικα τότ᾽ ἄρ ἔλακεν, |-Ιννννννννννν κ 

ἔλακεν ὠπόφονον, ὅτ ἐπὶ τρίποδι ἱνννν]ν εντ νννν» λ/ 

Θέμιδος ἄρ ἐδίκασε ἱνννν]νννν μ 

φόνον ὃ Λοξίας ἐμᾶς µατέρος. 1650 [ω υν-ν ειν -.ων- ν 
γι θ-ο 

ΧΟ. Ὁρᾶς: Ἐν πέπλοισι κιεῖ δέµας. [ Στροφὴ β’.] ων ιν--ν- α’ 

ΗΛ. Σύ νιν, τάλαινα, 9ώὺξ- |ν -ἰν -ἰ- -|- β΄ 

ασ ἔραλες ἐξ ὕπνου. |- υν]ν -ν- γ΄ 

Χο. Εύδειν μεν ὀῦν ἔδοξα. |- -ιν -ᾗν -]» δ᾽ 

ΗΛ. Ὃυκ ἄφ᾽ ἡμῶν, ὂνκ ὧπ᾽ ὀΐκων 110 ]|-ν|--|-τ|-- ε΄ 

πάλιν ἀνὰ, µεθεµένα κτύπου, νυν νυν -ἰν- ἕ 

πόδα σὺν ἑιλίξεις» ννν-]-- ή 

ΧΟ. Ὑπνώσσει. ΗΛ. Λέγεις ἐὖ. ἱυ --ἷν-- νά 

ΧΟ. Πότνια, πότνια νὺξ, [Στροφὴ γ΄] |» ννωώνυ- α΄ 

« / ια ΄ Γι 

ὑπνοδότειρα τῶν πολυπόνων βροτῶ», 175 ἱννν-ν -Ίννν-ν- β’ 

Γκυ ν νυν νν νυν τν γ΄ 

τν νυν ννν ὰμ 

Ἐρεθόθεν ἴθι' µόλε, µόλε κατάπτερος 

᾽Αγαμεμνόνιον ἐπὶ δόμον' 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΠ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΡΙΣΡΗ ΔΟΟΒΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΧΟ. Μέλεος ἔργματων εχθίστων 3έοθεν. Φευ τάλας µόχθων. ΗΛ. Α.,α, τότε άρα άδικος άδικα 
έλακε, ὁ Λόξιας έἔλακε, ὅτε άρα ἔπι τρίποδι Θέμιδος εδικασε απόφονον Φόγον ἔµας µιάτερος. ΧΟ. 
Ὅρας, Κύει δέµκας εν πεπλοίσι. ΗΛ. Συ, ταλαίνα, Ξωυξάσα έβαλες νιν εἕ ὕπνου. ΧΟ. Εδόξα 
μεν ἐύδειν ουν. ΗΛ. Ουκ ἑελίξεις σον πόδα πο ἥμων, ουχ άνα πάλιν άπο οίκων, µεθέµεγα κτύ- 
που; ΧΟ. Ὑπνώσσει. ΗΛ. Λέγεις ευ. ΧΟ. Πότνιαν πότνια νυζν ὑπγοδοτείρα των πολύπονων 
βεότων, ίθι Ερέβοθεν’ (κόλε, µόλε κατάπτερος έπι Αγαμεμνύνιον δόµον’ 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Οποκυῦς. {Η11 ῥα1]ιοφ.] ΜΙεεγαῦ]ε----ἰγουροῖι ἀεεάς πιοδί αὐ[ογγεηέ 
{τοπη {πε (ος! [Εν] ΑΠ! ντείἰε]εά, {γα βεγίηρς | 

ἘΙΕοτΚΑ. Λἱαδ! αἰας ! αἰ-(λαί-ἴπηε αδεαγεά]γ απ]α5ί, Ἰη]αδί]οε ἀῑά Ἡε 
ερεακ---ἀῑά Δρόϊιο 6ρεακ---ίχεη ἵη φοοί] αἱ (πε (πιροά οί Τμέπιϊ ηε 
εοπιηιαπάεά (χε απα]]ονγεὰ ππάγάετ οἱ ΤΩΥ πιοί]ος ! 

Ομοιιῦ». [ Ροὐπέῖπα {ο ΟΥό8ιὅ9.] Ὠοςί ἴἶιοι 9εεῖ Ἠε εί]γς Ες Ὀοάγ Ιπ ῖς 
γοῦεβ! Ἐιεοτκα. Του, γΥγείοἩ, Ὁγ νοσϊ[εγαίῖης, Ἠαδί τοιιδεά Ἠίπι {Γο(η 
ὨΙ8 εἱεερ ! ΌΠοκυς. [5ο/β/ψ.] Μειλίη]κς Ιπάεεὰ Ἶε εἰαπηῦεγεί] 511] ! 

Ἐπεοτκα. [1 οωπϊπριψ. ] ΝΝ Τί έποι ποῖ γ]εε]-γουπά τ11γ {οοί ἔτοιη 9, 
Ψί ἴἶλοι ποῖ {γοιη (ωε ρα]αςε αγγαΥγ Ὀαο]ς, οεασίης {Πῖς ποίκε } 

Οποκυ». [1η α ἴοω ωλίσρεγ.] Ηε 5Ιεερς ! 
ΈΙΕΟΤΑΑ, Τ]ιοι βαγεκί νε]! ! [ Εἰέείτα γἰσες, απ πιοπιεπἑαγίῖψ γειέγες.] 
0Πολῦ8. [1η 5ο/εῖη πιεἰοαἰοιι απ φοοἑλέπρ ἰγαὖπ.] Ο νεπεταβ]ε, γεπε- 

ταῬ]ε Νἱρ]ι:, Ὀεδίονγεγ-ο[-γεροςε προη Ιαησιἱά πιογίαἰς, αάναπος ΓΓΟοΠΙ 
Ἐτεῦις: 6οΠ16, 6ΟΠΠε ΏοΓΠε-ροπ-ψΨίησ, {ο {16 Ίοιεε οἱ Ασαπιόπηποη : 

165. Τὴε πἀ]εοίῖνο ἀπόφονος ᾖο68 τιοί 
νεΥ εαδΙ]γ αἀμηῖί ος (γαηβ]α(ἴοη: 1 15 15- 
ο νν(]ι φόνος, απἆ νου ]ι ἁ τρια Τη ἴ1ε «θηςθ 
ϱΓ φόνος, 38 Τη νεγ. 189 Ὀδ[ονν, Ι]κ6 ἄγαμος 
ΜΊΤῃ γάμος, Βορ]ιος]. (4. Τγν. 1914159, 
ἄδωρα δῶρα, Α]. 665: ἄχαρις χάρις, 1ρ]ἱρ. 
αν Ῥαυς, 666. Τη τις Ῥ]αμήκεσο,ν. 1771, 
νο ἤπά ὄχαςις ἵη ἴχθ βηροτ]α(ἶνε ἆθργεο, 

χάριν ἀχάμιστον, α πιοδέ ἐ]ιαπ]ςίεβ πάπες». 
167. Μορί Μ38., απά Αἰάῑς, Ίιανθ σὺ 

γάρ νιν) ὦ τάλαινα. ΤΟἵ5ΟΠ αςια]ηῖ8 π5 ε 
πας «απσε]]εὰ γὰρ απά ὦ, Ὀπῖ Ἶε ἆοθς ποῖ 
16] 5 νννν, ος οἩ ναί απογ]{γ. 

1Τ1---2. Τηε «οπΙπΙοΠ γθαάῖηρ Ἠθγε, ἶ8 
πάλιν ἀνὰ πόδα σὸν ἐιλίξεις µεθεμένα κτύπου. 
Τὴιο (γαπδροδΙ(ἴοη ἵ8 Ῥογδοπ)δ ονη. 
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ὑπὸ γὰρ ἀλγέων, ὑπό πε συμφοεᾶς |» νμι -ν υμσν- ε 

διοιχόµεθ’, ὀιχόμεθα. [υνν]ννν κ 

ΗΛ. Κτύπον ἠγάγετ'. ΧΟ. Ὀυχί. ΗΛ. Σῖγα, 150 ]νν -ἰνν -Ιἰ- -ἰν ή 

σῖγα, Φυλασσομένα στόματος |-ν »|- ω »|- υν]ν 9/ 

ἀνακέλαδον ὠπὸ λέχεος Ἡ- ἱνννωννίνν εἰν- 
. Ν Ά / 

συχον ὕπνου χαρὰν παρέξεις, φίλα. γυν-ντίνττν- κ 
ο ---ᾱ- 

ΧΟ. Θρόει' τίς κακῶν τελευτὰ μένει; [ Αντιστ.β’.]]ν--ν-ἰ---ν- α΄ 

ΗΛ. Θανεῖν’ πί ὃ ἄλλο γ΄; ᾿Ουδὲ 155 . -» -[» -]ω β’ 

γὰρ πόθον ἔχει βορᾶς. |-νν]» -[ιν ϕ γ’ 

ΧΟ. Πρόδηλος ὦρ ὅ πότµος : [υ -ἰν -ἵν -{- δ’ 

ΗΛ. Ἐξέθυσ ὃ Φοῖθος ἡμᾶς |-ν]- -|--]|-- ή 

µέλεον ὠπόφονον ἁϊμα δοὺς ευ νντιν- ὅ 

πωτροφόνου µατρός. 190 |» ων -|- ν ή 

ΧΟ. Δίκα μὲν, καλῶς δ΄ ού. |» --ν ον ο 

ΗΛ. Ἔθανες, ἔθανες, ὦ [ Αντιστροφ» γ΄.] |» υω Μο µᾱ α’ 

ἱννν-ν-Ιννν--- β’ 

΄ 
[νυν τνννν-|νν 7 

192 νυν νννν» δ΄ 

-Χ τω 

ί / . 3/.λ 3) 5 
Τεκομένα µε μῶτερ. ἄπὸ ὁ ὤλεσας 

/ / 4 / ο 4 πατέρα τέκνα τε τάδε σέθεν ἀφ ἁίματος. 

᾿Ὀλόμε θ’, ὀλόμεθ ἰσονέκυε. 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

γαρ ὕπο άλγεων, τε ὕπο σύμφορας διοιχόµεθα, οιχόµεθα. ἩΔ. Ηγάγετε χτύπο. ΧΟ. Ούχι. 
ΗΛ. Σίγα, σίγα, Φίλα, Φυλασσόμενα ἀνακέλαδον στόματος ἆπο λέχεος παρέξεις ἥσυχον χάραν 
ὕπνου. ΧΟ. Θρόει' τις τελεύτα κάκων μένει; ΗΛ. Θάνει" δε τι άλλο γε; Γαρ οὖδε ἔχει πόθον 
βόραᾳ. ΧΟ. Ὁ πότµος άρα προδήλοςὃ ΗΛ. Ὁ Φοίβος εξεθύσε Ἴμιας δους µἔλεον απόφονον ἀίμα 
πατρόφονου µάτρος. ΧΟ. Δίκᾳ 89, δε ου κάλως. ἩΛ. Έθανες) ἔθανες, ω µάτερ τεκόµενα µε δε 
απώλεσας πάτερα τε τάδε τέκνα ἆπο ἀίμιατος σέθεν. Ολόμεθα, ολόμεθα ισονέκυε. 

ΤΕΒΑΝΘΙΙΑΤΙΟΝ. 

{ογ απάεγ ος ργἱείδ, απΏά πηάεγ ου ψ/οες γε υ({οτ]γ-Ρρενῖςῃ, νε ρεγ]ε] ! 
Ἐπεοτκα. [Κείωγπίπρ.] Ύε Ίανε ταῖδεά α ἀῑπ!ί ΟΠοπυ». ΝαΥ. Ἐπεοτεα. 

Οπἱει]γ, ααἱεί1γ, πιΥ ἀεαΓ---κεερίπρ-Όασκ Με ε]ιγ]]]-5οιιπά ο{{Ἡγ νοίσε 
[ῄιοιη Ἠὶ5 οοιιοὮ (που νγΏ αἰ]οιν Ἠίπι (πε {γαπα 1] επ]ογίπεπέ οἱ εἱεερ. 

Οµοκυς. Τε!! τ15:---“Ώαί οπἆ {ο Ἠὶς πηἰςεγίες αγγαϊίς Ἠϊπι) ἘΙεστβΑ. 
ῬεαίἩ: Ῥεσαιςε ν/]ιαί οίπετ ο8Ώ (πεγεὺ Ἐογ Ἡε Ώας πο αβΡρείί{ε {ογ {οοά. 

Ο0μἨοκύ». Ώεαίῃ {Πεη ἶς εν]ἀειί]γ-Βείογε Πίπῃ ὃ 
Ἐπεετηα. Αρό]]ο ἴπας εαοτἰΏοες ας ΡΥ ρἰγίηρ 5 {πε υγείομεᾶ Ῥ]οοά 

πε-ουσ[ί-ποί-ίο-Ώανε-κρί]έ, ο{οις {αίπεν-πιαγάεσίηρ πποίπετ | 
Οποκυς. ΗΕ 1ηφίΐσε Ιπάεεᾶ, Ὀυί ποί ψ(1-Ὀεσοιηίηπρηεςς, 
Ἐιεοτεα. Τποι αγί ἀεαά, (οι αγί ἀεαά, Ο πποί]ευ {]αί ἁῑάςί Όεανγ ης, 

αηΏἆ (ναί ἰναρί ΚΙ]λεά εἶχε (αί]πετ απά {Πε οΏϊ]άτεη οἳ (11γ Ὀ]οοά. [1ιοολίης 
αἱ Ίνεν ὑγοίήεν, απᾶ δοῦύπρ.] Τε ροτὶςΏι, ν/ε ρεσ]εῖι έγεῃ -85-ΊΓΟ-6ΟΓΒΕ5! 

179. Ἠοτε ΑἱάπΦ, οοπίγαςγ Ἱπάεεά {ο | Ἠ8β µατέρος {ΟΥ µατρές---Αᾷ ἵπ ιο ποχἡ 

Ὠηιοδί Μ85., 38 διοιχόµεσθα, διοιχόμιεσθνο. 
180, Μιβετανε αὐά δενογαἰ οἵΏετ ος]- 

{ους Ίεανθ ομ{ {118 σῖγα ΟΕ Επίς νείεθ, ΏΟΓ 
υν]έλοέ 11ο ννανταΏ!τγ ος Μ95. 

186. Τη Α]άμςς εὀΙ{1οἩ 1 18 ἄλλο γ ἐί- 
πω. Όπο 18. Ὠας πας: ΟΙ116Γ5 ἔίπω, Ὀιι{ 
ἵ Ὁγ {αν Ώιε ρεθαίετ ΏΜΠΙΏΘΕ Ομῖς ννογὰ 
ἵβ αἱ{οφεί]ες ναοης. ς 

190. Αἰάά5,ἵ απίδοµ ση τἡ πιαηΥ Μ 85, 

1ἱῃ6, δίκαια {ΟΥ δίκα. 
199. Βγιης]ς, οἨ ινε εοπβ]εοίιτς, 1 Ὀ6- 

Πενθ, οἳ Βαίθκε, οί ἔκανες ἔκανες, ἔλοιι 
πιμγάρτράδέ, {ους πιγἀενγεᾶδέ. Αἰάῑδ, απά 
οης ος ἴνο πιοΥθ, εοΡ{ειὰ {ΟΥ ἔκανες ἔθα- 
γες, να] οἱ 15 παγά]γ26ηβ9. Ῥούβοη Ἠ85 {οἱ- 
Ἰον/οἆ {νε γεαάίησ ος νο Ἠατ]είαη Μ8. 

496. ἰσοέκνες 15 ϱίνεη, ἃς {αγ αν 1 απῃ 8- 
νατε,{ῃ οἱ) Μ88. απ εἀ{ῖομς, 
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Σύ τε γὰρ ἓν νεκροῖς, τό τ΄ ἐμὸν ὀΐχεται [γνν-ν “ίννν-ν- ό 

πλέον βιότου µέρος ἐν | -ν »]- νυν ἕ 

στυνά χησί τε καὶ γόοισε, [ευ ιν» - ιν ας 

δάκρυσί τ΄ ἐννυχίοις, ὌΑγομος, |- »ν]|-» .|-ν ν]ν 9/ 

ἔπιδ, ἄτεκνος ἅτε βίοτον ἆ 300 |» ν[ω νυν» νιν- 

µέλεος ἔις τὸν ὧιὲν ἕλκω χρόνον. ἱγννκν-Ίν--ν- κ 

ΧΟ. Ὅρα παροῦσα παρθέν Ηλέκτρα πέλας, |» εν -ἵν-ίν---ἰνν 

μὸ κἀτθανών σε σύγγονος λέληθ ὅδε᾽ |--ἰν -ἰΙ» .]ν-]ν ιν ν 

ὂν γάρ μ ἄρέσκει τῷ λίαν παρειµένω. |--ν -ἰ- -ἰν -ἰ» -Ι- - 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ΤὮ Φίλον ὕπνου ΦέλγηΤβον, ἐπίκουρον νόσου, 305 ἱνν]ν -- «νυν - -ἰν- 

ὡς Ἠδύ µοι προσῆλθες ἐν δέοντί γε. [κ] νι» -ν -ἰν -ἰνν 

ΣὪ πότνια λήθη τῶν κακῶν, ὡς ἐν σοφᾳ, εν νίν-|--ιν-ἰ--ἰ-- 

καὶ τοῖσι δυστυχοῦσιν ἐυκταία δεός. |--ιν (ιν ---ν- 

Γόθεν ποτ᾽ ἦλθον δεῦρο : Πῶς ὃ ἀφικόμην: |» -ν -]- -τν -]» -]ν - 
” γα Δ ” 

᾽Αμνημονῶ γὰρ των πρὶν, ἀπολειφθεῖς Φρενων». 910 |- -ν -]- -[» » ᾗ- -]ν - 

. ε 3 5 η 
ΗΛ. Ὦ φίλταθ ὥς µ᾿ Ἰύφρανας ἓις ὕπνον πεσώ». |--ἰ» -Ι|- -ἰν ἷν -]-- 

’ ο οφ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΙΠ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

αρ συ Τε εν γέκβοις, τε τὸ πλέον ἔµον µέρος βίοτου οἰχεται εν τε στοναχἑσι και γοσίσε, τε εγ- 
γύχιοις δάρυσι. ΄Αγαμιός, ἐπιδε, άτεκνος, ἆ ἅτε ἕλκω βίοτον, µιέλεος εις τον αίεν χρόνο. Χο. 
Πάρθενε Ἠλέκτβα, παρούσα πέλας ὅρα µ ὅδε σύγγονος κάτθᾶνων λελήθε σε’ γαρ τω λίαν πα- 
ρείµκενω ουκ αρέσει µε. ΟΡ. Ώ Φίλον Φελγήτρον ὕπνουν επικούρον γόσου, ὡς ἥδυ προσήλθες οι 
εν γε δεόντι. Ώ πότνια λήθη των κάκων, ὡς σόφη ει; και Ῥέος ευχταία τοίσι δυστυχούσε. Πέ- 
θεν πότε ήλθον δεύρο} Δε πως αφίκοµην; Γάρ αμγήμσνω των πριν, ἀπολείφθεις φρένων. ΗΛ. Ώ 
Φφίλτάτε, ὧς ἠυφράναξ µε Πέσων εις ὕπγον. 

ΤΠΑΝΡΙΗΑΤΙΟΝ, 

ο ἐᾖοι αγί απιοής {ἶιε ἀεαά, απά (πε ργεαίει ρατί οἱ Π.Υ Π1[ε ἶ6 ρ869εὰἀ 
ἵη Ἰαπιεηίαίίοης απά 1η στοα!5, απά ἵπ πἰρ]!1γ {εαγ | 

Ὀπννεάἀεά, Ιοο]κ-ἴἶνοι, εἰί]ά]εςς, 1, ἴἶχε {επια]ε Ἰεγε, γαρ ουέ τΩΥ εκ- 
ἰδίεπος, α πγείο]εάἆ π/οπηαΠ {ΟΥ εγες | 

6ποκυῦ». Ο νἰτσίπ Ἑ]όσείτα, Πανίπς ἆταννΏ Ώεατ, 5εε (αί (5 {11Υ Όγο- 
χε Ἠαί]ι ποί ἀῑεά πΠοῦξεΙγεά ΡΥ ἴπεε; {ου ὈΥ ἰΠῖΦ εχοεδδίνε εἰ]]]ηθες ε 
ἀοίἩ ποί ρ]εᾶδε π]ε! [ Εἰεοίγα αἀθαποεδ, απ µποουεγ» Ίου ὑποέλεγ΄. Γασο.] 

Οκεετες. [018 αωακεπῖπς.] Ο ρτεσίοις Ώ9]Πῃ ο{εΙεερ, α5ευασεγ οΓ ΠιΥ 
ῥαΐη, Ἠουγ 5ν/δεί]γ (οι «αηηεςί οἩ Ώ]ε Ιή {Πε γεγγ πἰςκ-οί-πεες, 

Ο ἀῑνίπε οβ]ἱνίοη οἱ ΠΙΥ εαΠετίηρα, Ἠουν 5ΚΙ][αἱ (ποια αγί, απά α οά- 
ἀεες ἀεείγαυ]ε {ο ἴἶχοςε η ἀῑδίγες, [ Πεαἰεῖπᾳ )ὲς ]ιεαᾶ, νε σαπε» αδοιὲ Πέπι.] 

ΊΝπεποε ενεί οαιπε [ ΠἰίΠενὸ Απά Ίου ἀῑά 1 αγγῖνεὸ Έον 1 Ἠαγοπο 
ΤΕΠΙΕΠΙῦγαΠΟε ος {π]ησς ραςί, Ῥεγε[τ α5 Ι Ώανα Ώθεῃ ΟΕ ΠΙΥ βεΠΒες! Ἐ- 
ΙΕΟΤΗΑ. Ο ἀεαγερί, πουν τἶχοι ἀῑδεί ἀεἰϊσαίπης, ὮΥ Γαἰ πι Πηίο εάωῦεγ! 

196. ΑΙάῑ [ιν σὺ γάρ τ’, Ὀπά]γ. Ῥοι- | ἀῑοπια[ϊοα], τό τ΄ ἐμὸν ὀίχεται πλέον βιότου 
8ΟΠ ριΐς πο βίορ αβἲΕΓ νεκροῖς, Ὀί ἃ ζΟ))- µέρος, ἔλιε αν ϱγεαξετ ραγέ ϱ/ {ἴγε 9 ραδθεᾷ : 
πια αῇίαι τό. Μιδρτανε, ασαἴη, νο Ικο  Τγπ]γ νυγεῖο]εά Ἐησ]αίν! 
ΠπαἨΥ Ὀενίάθ», ϱῖνες α ἀἰΠεγεπί αΓΓαησε- , 3900. Εοι ἔπιδ), νε βιιὰ ἐπεὶ δΙη Α]άμς, 
πιεηῖ οΕ ες 1πες--Ἰηςθγίδ α ουΙοἩ αἴτειν απ ἐπὶ δ᾽ Τη δενοτα] ΝΤ55. 
νεκροῖς, Διά ἃ οΟΠΙΙΑ Ὀθίνγεεη τὸ απἀ τ. 909. μὴ κατθανών σε λέλγθε, {εδὲ ]ιε ]ιαξ]ι 
Ἐτηποῖ, ἴτοπι ΜΒΕ. ἵ Ἠὶ5 οννη Ρό8568- ΄ ὐεριί]εά ἴιεε ἀφίης, ]ιαῖ ἶς, ἰεδέ ]ιο Ίιας ᾱἷ- 
εἶοη, θά]{εὰ τὸ δ᾽ ἐμὸν, ἔέ φαἱ «άνεῖ, 848; εἆ Ἰπ]ΕπΟιΟ ἐο έλεο. 

ο180Η, ἓὁ πάή] ἀστία», κ) τσκ ηὸ τε ροδὲ| 906. ΦΟΠ1ε ΜΒ8. Ἠαγθ δέοντίτε. Ῥοῦ- 
ὀύτε αἲϊ τε δεηιά (ασ. Τε εχργερείου | 8ΟΠ 8αΥ5, ’ αἱ (πἱά πια{άπάππα, ἠλά]ο δέον- 
1 (19 νθτεε απά {ἶιθ πεχί ἶ5 αίοσεί]ες ἱ- { τι γάρ; αποίἵηρ με Μεάόα, ν. 19274. 
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Βούλει 9ίγω σου κὠνακουφίσω δέµας» |- - [ο -]- -]ν -[» -ᾖ- ν 

ΟΡ. Λαθοῦ, λαθοῦ δῶτ᾽, ἐκ ὃ ὄμορξον ἁθλίου [ιν -ι- -ἰν-ιν-ι-- 

στόματος ἀφρώδη πέλανον, ὀμμάτων τ ἐμῶν. [ννν]ν-Ι-νν]ν -ἷν -ἰ- - 

ΗΛ. ᾿Ιδοὺ τὸ δούλευμ’ ἠδὺ, κὀυκ ἀναίνομαιν απ) |» -]» -]- -]» -» -ᾗ» » 

ὠδέλφ ἄδελφηῃ χειρὶ 9εραπεύειν µέλη. [ν -[» -|- -Ί» ω »|- -]» - 

ΟΡ. Ὑπόθαλε πλευροῖς πλευρὰ, κάυχμώδη κόµην |» υ ν]ν -]- -]» -|- -ν - 

ἄφελε προσώπου λεπτὰ γὰρ λεύσσω κόραις. νυν νν-|--Ι--|--ι-- 

ΗΛ. Ὦ βοστρύχων πιγῶδες ἄθλιον κάρα, |-- -]ω -ι» -]ν -ᾖν -]ω - 

ὡς Ἠγρίωσαι διὰ μακρᾶς ἄλουσίας. 230]|- -ν -[- . ν]ν -ν -τν- 

ΟΡ. Κλῖόν μ᾿ ἐς ἔυνην ἀῑὖθις' ὅταν ὤνη νόσος |- ιν -]- -]ν ν μὴ» -]ν ν 

μανιάς κό ἄναρθρός ένμι, κἀσθενῶ μέλη. |» ν -]ν -ᾖ» -ἰν - [» -[ν -- 

(ν-ἰν-Ι-τ]ν -ἰντίνν 
[εν ]ν-Ινἰν Ι-τἰν- 

ΟΡ. ᾿Αὖθίς μ᾿ ἐς ὀρθὸν στΏσον' ἀνακύκλει δέµας. 295 |- -ιν -ᾖ- -ιν υ -|- -ᾗν ν 

3 Ἱ ” -” μ 

ἩΛ. Ιδοὺ φίλον τοι τω γοσου»τι δέμνιον, 
3 χ. Ἀ λ νο 3 ο ἂν «/ 
Φνιαρον ο) το κτῃμι., ἄναγκαιον ὁ ομως. 

ΧΟ. Δυσάρεστον ὃν νοσοῦντες ἀπορίας ὕπο. |νν -]ν-Ιν-{ννν]ν ον 

. -- -.  --ᾱ- πο - - 

τηξ ΟΠΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΙΑΤΙΟΝ. 

Ῥούλει δίγω σου και ανακούφισω δέµιας» ΟΡ. Λάδου, λάδου δήτα, δε ομόρζον αφεώδη πἔλανον εξ 
άθλιου στόματος, τε ἔμιων ὀμκατων. ΗΛ. Ίδου το δουλεύµα ἵἥδυ, και ουκ αναίνομιαι 9εραπεύειν 
αδέλφα µέλη αδέλφῃ χείρι. ΟΡ. Ὑπόθαλε πλεύρα πλεύροις, και άφελε αυχμιώδη κόµην πεοσώ- 
που” γαρλεύσσω λέπτα κόραις. ΗΛ. Ώ ἆθλιον πάρα πιγώδες βόστρυχων, ὡς ηγριώσαι δία µιάκρας 
αλούσιας. ΟΡ. Κλύνον µε ες εύγην αύθις' ὅταν γόσος µκάνιας άνη (ει είμει αγάξθρός, και άσθενω έλη. 
ΗΛ. Ίδου τω γοσούγτι δέµνιον Τοι Φίλον, ον το αγιάρον κτήμα, δε ὅμως αναγκαίο’. ΟΡ. Αύθις στή- 
σον µε ες ὀρθον᾿ ανακύκλει δέµας. ΧΟ. Ὃι νοσούντες δυσαεέστον ὕπο απόριας. 

ΤΡΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. | 
[ 4[ζεοιϊοπαίεἶν.] ἩΝ Πέ τἶνοι {Παί 1 {ους]ι (1εε---αηᾶ ταῖςε ἴ1γ Ὀοάγ αρ ὸ 

ΟΕΡΤΕς. ΤαΚε πιε,ίαΚε πε ίπεη, απά ψῖρε {Πε ο]οίίεά {οατη {γοπη ΠΙΥ 
υγείο]εὰ πιουίΠ, απά {γοῖη Πηῖηε εγ6ς. [έωΐες ἠἐπιδεί α Πο. ] 

Ἐπεοτκα. [Ηρίπρ έ]ε πιοιµέ]ι απιἆ «γε ο ΟγέΦἰᾶν.] Ῥε]ιο]ά (χε (αξκ ἶς 
«π/6εί, απά 1 γείαδε ποί {ο αἀπι]η]ξίεγ-ίο α Ὀγοί]εγ”5 Πιῤς ΥΠ α βἰδίοτ΄5 
λαπά. [ «.αχεδ οπ λῖπα τοῖσεγι(ν. ] 

ΟπΕΣΤΕς. Τ/Υ ἱΠΥ δἷάε ὮΥ ΠωΥ 5ἶάᾳ6, απά γεηιονε (χε δᾳα]1{ἆ Ἠαὶσ {γοπι 
ΠΙΥ {ασε :---{οχ 1 56ε Ἱπιρετίεσοί]γ υΗὮ ηιῖηε εγες ! 

Ειεοτκα. [ σοπιθίπρ ὃασμ 5 ιαῖγ.] ΟΙ! υτείοµεὰ Ἱεας---εογαϊἆ νι εἷν 
γ]ηο]είς----Ώουυ απίγίΓῃ (που αγί (Ώγοιιρῃ Ίοησ νναηί-ο[-ἰΠε-Ῥαίῃ ! 

ΟΠΕΡΤΕΣ. Τ14Υγ ππε οἨ {Πε οοΙςἩ ασαίη: ΥΠεη ΠΩΥ ΡΑΓΟΧΥΔΠΙ οΓ τανίησ 
ἱεανες πηε, ἶ αΠι {εεῦ]ε, απά νεα] ἵῃ ΠΙΥ 1Π105. ὃν 

Ἐπεστεα. Ῥε]ο]ά {ο (Πε Φἰεἷ-ππαῃ {Πε οουςο]ι, {ΓοίΠ, ἶ5 Ρ]εᾶδαηί; Ῥε- 
ἴηρ 4Ώ Ιτκδοπῃε οοΠςστῃῆ, Ραΐ πηενεγίμε]εθ Ιπάἱδρεηραῦ]ς. 

Οκερτες. [ Ρεευϊδ]ίν.] Ασαϊη ταῖδε ππε αρηὶρηί---ίαγηπ ΠΙΥ Ροάγ. 
6ποκυ». Τῃο εἰ] αγε-ἁΠευ]ί-ίο-ρ]εαςε, ον/1ηρ-ίο {πεῖγ γερί]εβδΏςςς! 

ο Φ17.0πο ΜΕ, Ῥε]οπρίηρ {ο {1 Ἠογα] 
Βοοἱείγ Ἠᾶ8 πλευρῃς πλευράγ. Αἰάμθ5 {εχί 
ἵ8 Ἠογθ 80 αηππείτίσα| απά οοιταρί, Όλα 
1{ ἀθ5εγνες ηοί {ο 6 αιοίεἀ. Τε νογάς 
πλευρὰ απά πλευρὸν, αΙἴΠουΡΗ {119Υ Ὃε ποῖ 

εκίγεπιε!γ Π1{16, 5 ννα8 ποῖῖοες αἲ Υει8ο 
814.οέ {ιο Πόσιῦα---νιοτο ΑΙά15 αι 6- 
ἀῑιίοηδ ΥεςΥ ΨειθΓα]]Υ μαγο σῆσι πλευρῆς, 
Ῥηϊ Ῥοίδοῃ σοῖσι πλεύροῖς. θε 50 Υεγβε 
790, υε]ον:---απά Α]σόρίε5, 976. 

Ῥεέογε βοστρύχων. “' Ἐτάςιτὰ επά]]ασεηι” 
8αΥ8 6, “ ούρῖταί Βτήποζϊα5 ρορῖ 86µο- 
Πάδίεη εἰ Κάπρῖαπιι” 

991. Α]άῑ5 Ια5 ὅταν κ ἂνμ. Ηεα(]ι οπ)] (8 
-μ’. Ῥουεοῃ ο8ΓΓΙΘΦ 1ΐ {ο {με Ποχῖ νειςθ. 

οκας!)γ ΦΥΠΟΠΥΠΙΟΙ ἴπ πιεαπίης, αῑΤεν | 229. ΤΗε νη]σαίε γεαάῖηρ 18 μανίας, τηε 
ιμβίαητίνο, Ῥοτεοη Πανίης ςπαπρ θὰ (νε 
ρίαςε οΓ{11ε ασσεπί µας (ταηδίογπιεἆ Επί5 
"νιοτά Ιπίο {116 αἀ]ες[ῖνο. Εοἵ µέλη, δοπιθ 
Ρὶνε δέµας, 85 Τη 1πον 919,94 995. 

244. ἩΠιδρτανε αδ5οτῖωες 015 νειδε {ο 
919. Ῥοτεοι Ὀἷάς 5 απάριβίαπά ἕνεκα ' Οιέδίός, αν 4ο ΜΒ. ραγί1α11γ. 
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ΗΛ. Ἡ κἀπὶ γαίας ἁρμόσαι πόδας Φέλεις, 

χβόνιον ἴχνος Φείς; Μεταθολὴ πάντων γλυκύ. [ννκ[ν-Ι- νυν ---ἰνν 

ΟΡ. Μάλιστα" δόξαν γὰρ τόδ ὑγιείας ἔχει" νκ]ν-]--ινν |--ἷν - 

κρεῖσσον δὲ τὸ δοκεῖν, κἂν ἀληθείως ἆπῃ. 250 |- -[ν ν υ]-- -]ν-|- -ιν - 

ΗΛ. ἼΑκουε δή νυν, ὦ κασίγνητον κάρα, |ν -[» -ᾖν -]ν -[- ιν ς 

ἕως ἐῶσί σ᾿ ἐθ φρονεῖν Ἐριννύες---- [ν -]ν -ᾖν -[» -[ν -|νν 

ΟΡ. Λέξεις τι καμόν:; Κὲν μὲν ἐδ, χάριν φέρεις' |- -]ν -ᾖ--ιν -{» -]» ἃ 

ἐν ὃ ἒες βχάθην τιν, ἅλις ἔχω ποῦ δυστυκχεῖο. |- -ιν -ᾗν ν .|ν -]- -]» 3 

ΗΛ. Μενέλαος ἤκει, σοῦ καωσίγνητος πατρὸς, 95395 |» ν -]ν -]- -ιν -]- -[ν ω 

ἐν Ναυπλίᾳ δὲ σέλµαθ ὤρμισται νεῶν. [---Ιν ιν ---ινν 

ΟΡ. Πῶς πας; κει φῶς ἐμοῖς καὶ σοῖς κακοῖς, |--ἰν-||- -ἰν -|--ἰ-- 

ὤνὴρ ὁμογενὴς καὶ χάριτας ἔχων πατρός; [ν-[ννν]- -Ιννν]- -ἰνν 

ΗΛ. κει, τὸ πιστὸν τόδε λόγων ἐμῶν δέχου, |--]ν -Ι-ννιν-ν-ιν- 
Ἑλένην ἀγόμενος Τρωϊκῶν ἔκ τειχέων. 2940 |νν-|νν]|- -ἰ--|--Ιν - 

ΟΡ. Ἔϊ μόνος ἐσώθη, μᾶλλον ὢν ζηλωτὸς ἦν. ἱνν]ν -|--Ιν-|--ν- 

Ἔν ὃ᾽ ἄλοχον ἄγεται, κἀκὸν ἔχων ηκει μέφα. |- υ υ]ν ν »ᾖ- ν »]ν -]- -τν ν 

ΤΗΕ οπΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΘΗ ΔΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ἨΛ. Ἡ και Υέλεις ἄρμοσαι πέδας ἔπι γαίας, εις χρόνιον ίχνος» Πάντων μετάθολη γλύκυ. ΟΡ. 
Μαλίστα' γαξ τόδε έχει δόξαν ὑγιείας' δε το δόκειν μρείσσον και αν άπη αληθείας. ἩΛ. Ακούε νυν 

δη, ὦ κασιγνήτον κάρα, ἕως Ἐρίννυες εώσι σε ευ ΦρόνειΥ---ΟΡ. Λέζεις τι καίνον; Καιει μεν ευ, φέ- 
ρεις χάρυ᾿ δε ει εις τίνα βλάθην, έχω ἅλις του δύστυχειν. ΗΛ. Μενελάος ἥπει, κασιγγήτος σου 
πάτρος, δε σέλµατα νέων ὡρμίσται εν Ναύπλια. ΟΡ. Πως είπας; “ΗΧει Φως έμοις κάκοις και 
σοις, άνηρ ὁμόγενης, και έχων χάριτας πάτρος» ἩΛ. Μκει, δέχου τόδε Το πίστον έκων λόγων, 
αγόµεενος Ελενήν εκ Τρώΐκων τείχεων. ΟΡ. Ει εσώθη μόνος, ἂν ην μάλλον ζηλώτος. Δε ει άγεται 
άλοχον, ὕκει έχων μέγα κάκον. 

ΤΠΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Ἐιεοτκλ. Λπὰ γ]ί ἴἶχοι 5εί (Πγ {δεί (ο (πε στοιιης---Δρρ]γίησ ΙΠΥ 
Ίοπρ-ἀϊκαςεὰ 5οἱε ὁ----ἴπ αἰ[-(μίησς «παησε ἰς 5ν/εεί | 

ΟπΕΣΤΕΡ. [ι5έἱπσ πρ. ]Οεγίαϊπ]γ ; [ου {18 Πας (με κεπιΌ]απσε οί Ἰεα]ί] : 
απά δεπηΡίαισε ἰ5 Ὀειίετ, ενεΏ ἰλοισῃ {έ ϱε {αν {γοιω {πε τα(ῃ ! 

Ἐπεοτκα. Πεαγ πον ἰπετγείογε, Ο τεδρεείεά γοί]ες, /!]5ί {πο Ἐι- 
τ1θ8 δυ/ῇεγ (Ἴεε {ο υπάθγείαπᾶ αγὶσ]ί---- 4 

Ολεετε». [Γπέεγταρεηρ]ψ.] Ατί-ίποι-ροἵησ-ίο-{ε]]-ππε ο αασΠί Πενν} 
Ῥεσαιβε ΙΓ Ιπάεεά 1{ Όε σοος, ἴἶοι οση/{θγγο»ί ΟἨ ππε α {αΥοΥ :----θιε 16 ἐέ 
Ρεγιαῖπ ἴο 4ΠΥ πηϊδοΠίεί, 1 Ἠαγε εποιισ]ι οἱ ἀῑδίτεςς, 

Ἐπεοτκα. ἨΠεπε]άις ἰς οοἵπε, ΙΥγ {αἴπεις Ργοίπετ, απά πο Ἠυ]]ες οἱ 
Ἠ]9 γεβδε] αγε πουγεὰ ἵη ἴε Ναάρ]ίαα Ὀαγ. ΟΚΕΕΤΕς. Γοψοικίψ.] Πουν 
φαἱάεδί (Ίο ὃ 9 ε σοπης, α [σῆῖ {1 ΠΩΥ ευ εγίησς απ Τη Πΐπε, α πησή 
γε]αϊεὰ -(ο-1δ-Ώγ- ὈΙγίῃ, απά τἰαί ας γεσε]νεὰ ΚΙπάπεςεες ἔτοπι ος {4- 
ἴπεγὸ Ἐποτπα. Ἡε ἶς οοσ6, ίακο {Πίς α85αγαησε οί ΠΙΥ Ψοτάς, Ὀης- 
ης ψ Πἰπα Ἠειεῃ [τοπ (λε γοαη νγα]]». 

ΟΚΕΡΤΕς. ΙΓ με [αὰ Όεοη ῥρΡεκεινεά αἶοηε, ἴιε ν/ου]ά Ίανε Όεεῃ ππογς 
Ὀ]εςί! Βυ ἰ{ [νε Ὀτίησς Εἰς γν]{ς, Ίνε ἵ αγγίνεὰ νγἰ(] α ππἰσΏίγ εν!]. 

999. Ώρόηπ μεταξολὺ πάντων γλυκὺ, Ῥογ- 
80Η 8 α Ἰεαγηεά ποίο οἱ σοηφϊἀοταδία 
ορ: -- Ῥοφἱυπίης βαοθίἸουκ]ν αφ (ο ]ουνς: 
“Ἠαηπο εεπἰόπ(ῖαπη, ΠΟΠ δόπηρὸν νόνγαπη, 
{πίτα ατοἰότθς ἤπεν ούπ(ναλίε Ἡόγοι]ος 
Ευ, 1996, κεκληµκένω δὲ φωτὶ µακαρίῳ πο. 
τὲ, ἂν μβταξολαὶ λυπηρόνι 
399. ΛΙΝ, απά φεγοτα! οἱ]ιος θάἱέοτα, 

ΝΏ 5ου 19-- απ αἰπιοςί ον ειν ἵΒ,, 
Ὀ 

Ἰάνο ὑγείας, ἰλοισ]ι ο πιείτο απά Ας 
ἀ{α]θοῖ τορπίγθ ὑγιείας. ΡΟΙΒΟΠ αδίκς, ιν 
«ἠου]ά ἴἱνο ναί »γ]]αὺυ]6 ος ὑγεία Ρε Ίοπς, 
ννἰκὲε νο βης5ί οΕ ὑγιεία ἵ8 αἱ νγαγ» εποττ. 
Τιαξ πηὶρ]ι! ρο5»1ρ]γ Ός----πορῖι ἴπ ξασί 
1{ 15 ηοί κο. 

9951. κασίγνητον κάρα, δίτΙΟΙΊΥ, [γα εΥπαί 
ιοαά ---απιά η νειςο 988 Ὀε]ουν, ' δογοταί 
ια: αφβἴγ8ηρε εχργεβεῖου ἵπ πρ] (δῖι ) 



υ) 6 949. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΗΛ. Ἐπίσημον ἔτεκε Τυνδάρεως ἐις τὸν Ψόγον 

γένος θυγατέρων, δυσκλεές τ᾽ ἂν Ἑλλάδα. [ν-]κν [ΓΙ -Ιν-ἰνν 
95 |» -ἰ-» -ν-ἰ--ἴ--Ινν 

|-]ν(ν-ἵ'Ι-]νν 
[-τ]νίσ-ἰν -ἴν-ἰνν 
ν-]κνν]--]-]ν-ἰ-- 
..-.. 

95ο |--ἰ»-|---ἵ--]- -ἰν- 
[--[κ-[--ἰν-ἴσ-ἷν- 
[ν-]ν Ισ νυν Ι--]ν- 
[ν]ν-ἷν-ίν-ἷν-ἵνν 
|--]-ἰν-ἵν-ἴν-Ινν 

9ὔδ |- -]»νθ[-ν»]»-[--Ί-- 
|-τ]ν -ἰ--ἰ--]--ἰν- 
|-τ]ν-[--ἰν -ἴ--ἷνν 
|.-]ν -ἷν-ἷν-ἷν-ἰν- 
[.-]-[--ἰν [τιν 

1ΗΕ, ΟΒΡΕΠ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΗΛ. Τυνδάρεως έτεκε γένος Ῥυγάτερων Επισήµον ις τὸν ψόγον, τε δύσκλεες άνα Ἕλλαδα, ΟΡ. 
Συ νυν διάφεεε των κάκων᾿ γαρ εξέστι. Και µη µόνον λέγε, άλλα και Φρόνει τάδε, ΗΛ. Οίμοιν 
κασιγνήτε, σον όμμια ταράσσεται, δε τάχυς µέτεθου λύσσαν, ἄρτιως φεύνωγ. ΟΡ. Ω µήτερι ἴκο- 
τεύω σε, («Ἠ επισείε µοι τας ἀιματώπους Χαι δραποντώδεις Χόρας' γαρ ἀύται, ἁύται Ἀρωσκούσι 
πλήσιον µου. ἩΛ. Μένε, ω ταλαιπώξε, άτρεµα εν σοις δέµνιοις γαρ ὅρας ούδεν ὧν δόκεις σἀφά εἰ- 
δεναι. ΟΡ. Ω Φοίσε, ὧι κυνώπιδες; δείναι Ῥέαι, γοργώπες ἱέριαι ἔνερων, αποκτενούσι µε. ΗΛ. Ού- 
τοι µεθήσω" δε εμπλεξζάσα έµην χείρα σχήσω σε πήδαν δύστυχη πηδήµαται ΟΡ. Μέθες' οὖσα 
µία των ἔκκων Ερύνυων, οχµάζεις µε μέσον) ὡς βάλης εις Τάρταρο). 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Ἐπεοτπα. Τψηάατυς Ὀεραί ο γᾶςε οἱ ἀδιρ]ίεγς----ᾱ ππαγ]ς {ος εοδηάα], 
απά ἰηίαιποις (Ωτοιισ]{οιί «Γεεςε. ΌΠΕΡΤΕς, Ώο ίποι {πεη ἀῑβει {Τόαι 
πε Όαὰ :---ἴου 1 ἶδίη (Πγ Ροψετ, Απά ποί οηΙγ ϱαγ, Ὀα{ Ι]κευν]ςε ἐπ] η]ς 
5ο. [ Βερῖπο ἐο Ιοοᾷ δέταψ.] ἘΙΕοτΑ. ΑΙ! πηε, Ὀγοί[ες, {Πίπε εγε τοῖ]- 
ν]]άΙγ: απάἆ 5οοπ αγί ίποι «ᾖαησεά {ο πιαάηεςς, 96-αίε]γ 92πε! Όπεν- 
55. [Καοίπο.] Ο πιοίῃες, 1 ἆο ἵἹπιρ]ογε ἰπες, πγσε ποῖ αἲ τηε (Ἠεδε ϱΟΓε- 
{αοεὰ απά 5ηαΚε-(ίταυσΏί ἀαπηδείς:----ἴογ (ίΠεγ---ίΠεγ αγε Ὀουπαάϊης οἶοφε 
ροη ππε! [Φίατίς αρ.] ΕΙΕΟΤΕΑ. Πειηαίη, Ο γτείοπεά-πιαη, αῑεί]γ οῇ 
{Ἠγ οοιε[; ΓοΥ ίλοι 5θεδί ηοπε οΓ(Ποςε-(Πῖπσς ν/ πο ίπποι {αποίερί ἰποιι 
Ρἰαϊη]γ Ὀε]ιοἰἀεσί. ΟΠΕΡΤΕς. [ζοπυι[εε.] Ο Αρό]Ιο, :Ἱερε ἆοσ-επαρεά, 
ογιε] («οἀάερεες---σογσοπ-γ]δᾶσεά ϱΟΠΙΠΙΙΒΦΙΟΠΘΓΑ ο{ Πε]!, νυ]] ΚΙ πῃε ! 
[.5ἐγΐσες ίο σεἰ αωαφ.] ΕΙΙΕΟΤΚΑ. [ Κεερίπρ ἠΐπι ἆοωπ.] 1 νι] ποί 1εί ἰπεε 
δο:---Όιί {οἰάϊης παῖηε αγπι ατουπά {μεςε, 1 Γρτενεηί ίπεε {Τοπ φίατί- 
ως Ιηίο ἴπορε αη{οτίαπαίε οοηνΙΙδΙΟΠΒ. 

ΟκΕ5ΤΕΡ. [οίτησσ[ίπρ υἰο[επέίψ. ] ῶνοοξε Ώχε:----Ῥεϊης οπε ος πιγ Εωγίες, 
ἴποι δεἰζεδί η]ε ΘΥ (με πωϊάά[ε, ἰΠαί που πιαγεεί Ὠυγ] τηε Ιπίο Τάτίαγις | 

946. ἘοΙ λεγ,8ευετα! ]αΐει 55. Πανε| 43248. Τμουρ]ι πιοδί ΜΘ8. Ἠ8νο ταχὺς, 
Φεόνει, Υν]]ο]ι τοίῖιθ αἰίετθά οἩ «οη]ες- | Υαῖ ἀῑά Α]άῑι5 Ίιεγο εἀῑί ταχύ. ὮοΓδοῦ εχ- 

ΟΡ. Σύ νυν διώφερε τῶν κακῶν' ἔξεστι γάρ. 

Καὶ μὴ µόνον λέγ, ἀλλὰ καὶ Φρόνει τάδε. 
3 

ΗΛ. Οήμοι, κασίγνητ, ὄμμα σὸν ταράσσεται, 
λ δὲ / / 3 ’ ” 

ταχὺς δὲ µετέθου λύσσα», ἁρτίως φρονῶν. 

ΟΡ. ΊὮ μῆτερ, ἱκετεύω σε, μὴ ̓ πίσειέ µον 

πὰς ἀιματωποὺς καὶ δρακοντώδεις κόρας᾽ 

ἁδται γὰρ, ἁδται πλησίον ὀρώσκουσί µου. 

ΗΛ. Μέν, ὦ ταλαίπωρ, ἀτρέμα σοῖς ἓν δεμνίοις' 

δρῶς γὰρ ὀνδὲν ὧν δοκεῖς σάφ ἐιδέναι. 
” ρω2 ε) ο / 3 ΄ 

ΟΡ. ἸὮ Φοῖθ, ἀποκτενοῦσί μαι κυνώπιδες, 
.” 2 ε/ ὃ λ 9 / 

γοργῶπες ἔνέρων ἱέριαι, θειναἰ Φδεαί. 
Ἶς ιν 3 4 8 

ΗΛ. ᾿Ούτοι μεθήσω' χεῖρα ὃ ἐμπλέξασ ἔμην 
, ιο] / 

σχήσω σε π]δῶν δυστυχΏ πηδήµατα. 

ΟΡ. Μέθες' µί ὀδσα τῶν ἐμῶν ΕἘρωνύων, 

μέσον μ ὀχμάζεις, ὡς βάλης ἐις Τάρταρον. 

{το {0 λάλει, Ὀθ6οβ!Ιβθ, 84Υ5 6, φρόνει {ο]- 
1ονν8 1Π {ἶιε 84Π16 ΥΘΓ8Ε:---ἄ5,1οννθνος, α 
Πἱ ος πιαἆμορβ 5 ]ιιδί 5οἰζίης οη Οτέείὃς, 
Ἡ:19 ρτοραΡ]ο {νε ροεί ἱηίεπάεά αη Ίπςο- 
ἠοτθηί πιοἆςο ος εχρΓεδδῖοῦ {ο μιαχ]ς 1ί9 
«οηπιθηςεΠπθΗ{. 1π ει οἱ {ια 5εοομᾶ 
Φφρόνειριε Ἡαιιείαμ Μ5.11α5 πεᾶττε,ο8ά]γ. 

Ρ]αἱΠ8 µετέθου λύσσα», Ψν]οὮ πε οΏβθγνος 
ἶ5 α οοΠΒίΓΙΟΓΙΟΏ «ΟΠΊΠΊΟΠ νϊεῃ Ἠοταςςο, 
Ὦγ «6 ἠπδάπίαπι δαπίίάέε πι ἑθκέι 

255. ἱέριαι, ΟΣ, να Λ]άῑιδ αιιά Μ5., ἕ- 
ερείαι, 1 μανε τοπ ενας « οοπυπεἰκδἰοπεγβς” 
Ειουϱ]!. Ροτίαβς 6 ργἱεδέεβςεδ” οἳ «ὁ μεἰπῖς- 
(ος νγου]ά ὃς πποτο Πέογα]. 
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ΗΔ. Ὀὶ γὼ τάλαινα, τίν ἔπικουρίαν λάδω, 39260|- -|- -ἰν» ν]ν-(ν -{- - 

- 8 / Ξ 

ἐπεὶ τὸ 9εἴον δυσμενὲς κεκτήμεθα ; 

ΟΡ. Δὸς τόξα µοι κερουλκὰ, δῶρα Λοξίον, 

ὁὲς µ᾿ ἐῑπ᾽ ᾿Απόλλων ἐξαμύνεσθαν Φεὰς, 
3 ’ ὃν 

ἔί µ᾿ ἐκφοθοῖεν µανιάσιν λυσσημασι. 

ἨΛ. Βεθλήσεταί τις 9 εῶν βροτησίᾳ χερι; 

ΟΡ. Ἐι μὴ ξαμείψει χωρὶς ὀμμάτων ἐμῶ». 
Ε) Ά 2 ϱ.Λβ5 ε / 

Όυκ ἐισακούετ’, ὀυχ, ὁρῶθ ἐκηθόλων 

|. ε-[--ἰν [τιν 
|--]ν]ν-ἴνἴν-]ν- 
[--]» -ἰ- -ἰν-ἴ-σιν- 
|-τ]νἰς «"]ν-Ι--Ι- 

905 |» -ἰ- -ᾖ--ἰν-ἴν-ἰν” 
[--]ν εἰ --ἷν -ἴν-ἰ- 
|--κ-ἰν-ἰν-ἰν-ἰν- 

τόξων πτερωτὰς γλυφίδας ἐξορμωμένας ; |- -]ν -|ι- ὃ ν|» -|-- -ᾖ» τν 

Αν Ν, Τί δῆτα μέλλετ Ἐξακρίζετ᾽ ἀνθέρα |- -ᾖ» --ν -ᾖ» -]» -ᾖ» -]ν ο 

οτο |» -ἰ--|--ἰν-]ν-ἰν» 
"Ἔα. Τί χεημ ἁλύω, πνεῦμ᾽ ἀνεὶς ἔκ πνευμόνων ; |ν -ᾖ» ιν -]- -ιν -|- -ν - 

(--μ.ν-]ν-ἶν]νν 
| -ἷν -ἲν -ἰν-ἴν -ἴν- 
|-ν οι -ἴ--]ν--|ν- 

οτο |--]ν-ἰ---]»ἲ--|-- 
πο κας 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΕ, ΑΝΡ ἘΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟςΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΗΛ. Οι έγω ταλαΐνα, τίνα επικούριαν λάθω, έπει κεκτήµεθα το είον δύσμενες» ΌΡ. Δος μοι 
τόξα κερούλκα, δώρα Λόξιου, ὅις Απόλλων είπε µε εζαμυνέσθαι Νέας, εἰ εκφοβοίεν µε µανίασι 
λυσσήµασι. ΗΛ. Τις Ῥέων βεθλήσεται βροτήσια χέρι; ΟΡ. Ει µη εζαμείψει χώεις ἔκων ὄριµα- 
των. ΟυΝ εισακούετε, ουν ὁράτε πτερώτας γλύφιδας εξορμκώμενας ἐκήθολων τόξων} Αγα.---Τε 
µέλλετε δήτα; Εξακείζετε αίθερα πτέροις δε αιτιάσθε τα Ἀέσφατα Φοίΐσου. Εα. Τί χρήμα αλύ- 
2, άνεις πγεύμα εκ πνεύµερνων} Τοι ποι πότε λαμέσθα ἀπο δέµνιων; Γαρ εκ κύματων αὖθις 
αυ ὕρω γαλήνα. Ἐύγγονε, τικλαίεις, Φείσα όµεκα είσω πέπλαν» Αισχύγομιαι µετάδιδους σοι ἔ- 
µων πόνων τε πάξεχων όχλον πάρθενω έµαις γόσοις. 

πτεροῖς᾽ τὰ Φοίθου ὃ ὠιτιᾶσθε Φέσφωτα. 

” ” .α / 

Ποῖῦ ποῖ ποθ ἠλάμεσθα δεμνίων ἄπο» 
2 5. -” / 32 ιο 

Εκ κυμάτων γὰρ ἀὖθις ἀῦ γαλην ὁρῶ. 
-/ ᾿ / ή 2/ 9 ω. 29 η , 

Ένγγονε, τί κλαίεις, ομμα ὖεισ Εἰσω πεπλων 5 
3 / ’ διὸ λ / Φ  ω Ἀ 
Αισχύνομαί σοι μεταθιθοὺς πόνων εµων, 

υ] / / / 3 . 

ὀχλον τε παρέχων παρθένω νόσοις Εμαῖς. 

ΤΒΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 

Ἐπεοτκα. ΟΠ 1 απΏαΡΡΥ πε! γῃαί Πεὶρ σαη 1 σεἰί, 5εεῖηρ νε Ώαγε οἳ 
π5 {με γεηρεία] γτγαίΏ οἱ Πεανεπὸ ΟΠΕΡΤΕΕ. ἄἶνε πηο ΠΙΥ ΡοΥ’ ο[-Πογη, 
Ίχε οἰ(ϊ οἱ Τ,όχίας, νυΏ ννίοἰ Αρό]ιο Όαάε πε τερεἰ (πε βεηάς, 1{ (Πεγ 
φ]ιοιι]ά (ενε](γ τηε νηίἩ (εῖγ (’απίϊο Ρταηςθδ. ἘΙΕΟΤΗΑ. ΦΙαἱἱ αΠΥ οηε 
οἳ αοἆβ Ώε νουιπάεά Ὁγ πιογία] Παιιά ὃ ΟΚΕΡΤΕς. 1Γ 5ε νγ]]! ιοί ἀεραγί 
{τοσα ΠΙΥ αἱρ]ιί! Γβιές λὲ ᾖαπᾶς ἐπ ἐ]ιο αἰἰέιᾶε ο) αἰφε]ιαγσίπς απ αγτου. ] 
Ἠεαγ γε ποί---δεε 6 ποί ἴ]πε ν]ησεὰ 5Ππα[ί5 ργο]εοίεά {τοι {Πε {αγ-ἆαΓ- 
Ώηρ Ῥου }---Ηα]ι! Πα! /Παϊ, (αΓΓΥ γε γεί ὲ---Οκίπι (πε αἷγ γα γοις 
Ὑ]ηρς----αηά ϱο ἱπιρεας] {Πε ογασ]ε» οί Ρποέῦυς. 

[Ραπίς.] Αναςί! ΒΥ ν]αί εχετίίοη απι 1 Πγγὶεά---Πεανίπο-{ογίᾗ {πε 
Ὀγεαίῃ ΓΓοπ1 ΠηΥ Ἰάησςὸ Π{ίπευ, Πίου ενετ Ίηανε νε νγαπάεγες {τοι 
ους οοιεμὸ Έου {οπι {ε ν/ανες ασαἰη---αραἵη---ἶ 5εε α σαἶπῃ | 

[1ο Εἰέείγα.] ἈΒἰκίεν, ΝΥ ἀοδί ἴἶοι γεερ---οοποεα[ίησ {Ώγ {ασε 1Π 
ΙἩΥ ϱαγπιεηίς ὃ [Η1] υεφιϊοοσαἰ «ογτου.] 1 απη αθατηεά {ο οΟΏΓΕΓ ΠΙΥ 
ἀἱκαδίει οἩ ἴεε, απά {ο οἶνε α γἱγσίη ἴγουδ]ε γη] πωΥ αβ]ἰοίίοης! 

961. τὸ Φεῖον δυσκεγὲς, ἔ]ιε ἀῑυϊπε ιογαξ]ε. 
364. ΜάΙὸ εύπιραταϊι Μιδστάνίας τέκ- 

νον Φίλε, τέκγον ἄλαστε. 89 Ημ]άδηιοάἱ α- 
}εείίνα (τίαπῃ δαπί σόπδτυπα, (πάιπ(πᾶπι 
{αἰόπόά πα οδί, τάν]ὴς ἵπ πθί(το πδαγράἲ, 
1ηῇὰ 827, δροµάσι δινεύων βλεφάροις----αιιαβ 
οἴίαἰ εκ Βάσο]ῖς Μάχίπιιις αἆ Ὀἱουηφεἰ- 
απ Ατοορ. οἱ (Γήδίτὰ ᾳαρρδίνῖί Ηοά μίας. 
Ἐ]ια ης. 1098, φοιτάσι πτεροῖς. Ἡδιει]θ5 
Έαν, 177, γίγασι πλευροῖς ὮΟΒΣΟΝ. 

975. Ῥοἵξοῃ 888, “ ἀευέραί Ἠερέ]ο- 
ενας απἱ ΟΓόκ!ῖ5 ρειεόπαπι 6ρῖῖ, {{ὰ νέτ- 
Ρα γαλήν ὁρῶ, ιαῖ εἰἰδίόπῖς εἰσηϊασοβίιόπεπι 
άΠϊᾳπαπι ἀάνεῖ. Τ9 νέτὸ, δρίτίτω ἀεβοῖόῃ- 
(6, ἀῑκΙί γαλΏν ὁρῶ, 1 8δεε α ιοεαδεῖ, αιιοὰ τ- 
ἀόπάί πιαιότίοπα Οόπι]οῖ ρταέραιε.” 

274. Τ ανε τεδίογες κλαίεις, οΟΠίΓΑΤΥ, 
1 15 {ταο, {ο {ἶν {οχί απά Το {6 ορίπίοα 
ος Ῥούεο, απά {ο Ἐταπο] ΛΤ8.---ΌέΙ 
«σαηποί Ῥε]ῖονς χλάεις {ο Ὦ6 οοττερί. 

. 

ου ΠΠ... μῥἕῥἛἧἕἛ μα Ἕ“--. 



25 977. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

|-τ{νσήν -ἵν-ἴστ]ν- 
[μ]ννν]-ίνἰ--ἷν- 
[-τ]ν -ἷν -ἰν «ντ]νν 

980 |---ἰ- -ἰ- -ἰ-ν -]ν-]»» 
|-τ]ν -ἷ- -ἰ--Ι--Ιν- 
[ν-[ννν νου ν-Ιν-]νν 
|-τ]ν -ἰ--ἰν-Ι--]ν- 
|-[ν-[- -ἷν-ἰ--Ιν- 

99ο |--ἰν-|---ἰν-Ι-εἰν» 
|-τ]ν ]ν νν]ν-Ι--]ν- 

. ο . . ε/ / ως 

Μη των ἔµων εκατι συντΊχου κακων 
Δ Ν Ν ην, Φα 9/ δ) Ε Δ 

συ μεν γαρ Επένευσας πὰὸ , εἴργασται ὃ ἔΈμοι 
., αν Ν 

µητρῷον ἁἷμα. Λοξία δὲ µέμφομαν, 
«/ 3 / 

οστις µ ἐπάρως ἔργον ἀνοσιώτατον, 
” λ / »/ α. 23) δν 

ποῖς μεν λόγοις Ἰύφρανε, τοῖς ὰ ἔργοισιν ού. 
ος η δὲ / λ ο έλ 5 30 

ἔμαι δὲ πατέρα τον ἐμὸν, εἰ κατ Όμματα 
3 .ω Δ 

ἔξιστόρουν νιν, µητέρ ἐν κτεῖναΐ µε χρΏ, 

πολλὰς γενείου τοῦὸ ἂν ἐκτεῖνωι λιτὰς, 
λ ” / ε Δ ο ἡ / 

μ τῆς τεκούσης εις σφαγᾶς ὡσαι ξίφος, 
« 3 ω ” / ο 

ἐν μήτ᾽ ἐκεῖνος ἄναλαθεῖν ἤμελλε φῶς, 
/ 3 / 2 / / 

ἐγώ 9 ὁ τλήµων τοιάὸ ἐκπλήσειν κακά. ο λα μοι.. 
Καὶ νῦν ἀνακάλυπτ᾽, ὦ κασίγνητον κάρα, |- -] .»ν|- -]ν -]- -[» - 

ἔκ δακρύων τ' ἄπελθε, κὲι µάλ ἀθλίως |--ιν -ἰ» -]» -ᾗ» -]ν- 

ἔχομεν᾽ ὅταν δὲ τᾶμ᾽ ἀθυμήσαντ ἴδης, 900 . ν ν]ν -ᾖ» -ι» -- -ᾗν ψ 

σύ μου τὸ δεινὸν καὶ διαφθαρὲν Φρενῶν |ν -]» -|- ιν τιν -ν - 

ἴσχαινε, παραμυθοῦ . Ὅταν δὲ σὺ στένης, ἱτκίννν]- -ἰν-ῄ»-ιν- 
Ξ . / / ο” / ω 
Άμας παρονγτας χεΏ σε νουθετεῖν φίλα |-ἰν “ἴ--Ι--ἴν τικ» 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΔΑΤΙΟΝ, 

Μη συγτήκου ἑκάτι των έἔµων κάκων' γαρσυ επενεύσας μεν τάδε, δε έμιοι µιητρώον ἄέμια ειργάσ- 
/{ / 

ται. Μέμφομαι Λόξιων δε, ὅστις Επάρας με ανοσιώτατον έργον, πυφβάνε «εν τοις λόγοις, δε ου 
τοις Εργοίσιο Δε οίκαι τον έµον πάτερα, ει κάτα όµµατα εξίστορουν ΥΥ, ει χρη µε κτείναι κήτε- 
6α) ἂν εκτείναι πόλλας λίτας Τούδε γθνευν ΜΗ ώσαι ξίφος εις σφάγας της τεκούσης, εἰ Εκείνος 

’ 

μότε Ἴμέλλε ανάλαθειν φως, τε ἔγω ὁ τλήµκων εκπλήσευ τοίαδε κάκα. Και νυν) κασιγγήτον 

πάρα» αγακαλύπτετε απέλθε εκ δάκρυω», Χαι εἰ έχομεν µάλα άθλιως" ὅταν δε ίδες τα έµα ἄθυ- 
Μησάνταν συ ισχαίνε το δείνον μον μαι διάφθαρεν Φεένων, τε παραμύθου. Δε ὅταν συ στένης; 

χε ἥμας παξόντας γούθετει σε φίλα” 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Ῥϊπε ποί αγ/αΥ Ῥεσαιιδε-οί ΏΥ Ι]]ς: {ου οι αδδεη{θἆ»ί, Πέ-]ε-ίγαε, {ο 
ἴ]λοδε-ρτοροςα]ς, γεί Ὀγ πωε γ/ᾶς {Πε Ὀἱοοάδμεα οἱ ους πιοίπετ εβεστεᾶ. 

1 ΡΙαπιε Αρό]]ο, Πούννενετ, ο, Πανίης Ιηβ]ραίεά Πῃε {ο α πιοδί-υῃ- 
Ἰ1ο]γ ογίιηε, οομδο]εά πε Ιπάθεά ψ]ία ψοτγάς, γεἰ ποί ΒΥ αοίς. 3 

Ῥεϊ 1 τπ]π]ς Ελα σωγ ἴαίπετ, 1{ {ασε {ο {ασε Ι Παά αδκεὰ Πίπι ννηείπεν 
1{ νγᾶ» τ]σΏί {ο τηε {0 8ἱΑΥ ΠΥ Πηοίμεγ, που]ά Ώανε Ῥριί 1 ΠΙΣΗΥ α 84ρ- 
Ῥ]ϊεαίϊοιι, επἰγεαέζπρ πιε ὮΥ ἰΠὶδ ΠΥ Ῥεατά, ποί {ο Ίπιρε] (ηε «νογά {ο ἴπε 
»ἱαασΠίεν οἳ Που ν’πο Όαγε πῃε---Ιξ Πε Ψεγε ποί {ο τεραῖπ (ηε Ισ], αρά 
Τ ενΓοίσμεὰ της σο {Ἠγουβῖ 54 πη]δεΓ]ες. 

[(6οπκο[ἱπρίν.] Απά πον’, Ο Ρε]ονεά βἰ5ίετ, αν εἰ] ἴἶχθε απά οεαθε ας 
ἰεα!», ενεη ἰοιρΏ νο Όε νεγγ πιϊκεγαὈ]ε:---ν/Ώεη, ΠΟΨΕΥΕΓ, ἴἶλοι οΌδεΓ- 
νεδί πηγ ἀεπιεαποιγ Ιγγαξίομα], ἆο έοιι τεδίγαῖΏ ΠΩΥ ουίγαβεοισηεςς αηά 
αὈεγγαίϊοη ο Ω]πς, απά 5οοίἩ6 Ἰηθ. Βυαΐ πΏεη-ί]μαί {που ἀοδίπποΓΗ, 1 
15 ουΓ ἀπίγ θεῖησ-Ιη-αἰἰεμάαηοθ {ο 5ασσεςί {ο ί1εε γογάς-ο[-ἑοπα/[ογί: 

979. ῬοτΒδΟΠ φποίθξ, αδ α ρατα]]ο] ίοα 
Ῥάᾶδσασο ἵπ {μ]5 νεΓ»ε, ΑτὶδίόρΗ. Ῥ]μ. 8, 
πῶ δὲ Λοξία µέαψι δικαίαν µέμφομςε. 

980. Μ 395. {οι {ο πιοδί ρατί Ἰιανθ ἐις 
ΟΥ ἐς α{ἴ6υ ἔεγο, ἈΊλοπες ΠΜ ιικατανο «0Π- 
Πεείιτες ἴ]ιαί ἔεγο 5η ου]ά νο ἔργμ. 

φ88. Φἱο Α]άπ8 εί πιη1 Μ495,., ἂέ 4]ϊ 
οπι άηρίο μ΄ ἐχεῶν. Ότι χεεών---δὺὰ 
χεῦ εἰεράνῖς: πέπηρὲ ἰπιθιγορά ἡοΡο»ί 
ἔι τός(ὸ ἵπ Ριασόπϊ εΠέγίας, αιάπιν]ς αἆ 
ρίέτῖππη ρεγίίπεαί. ὮΟΠΡΟΝ, 

985. Τη α]πιοβδίθνετγ εἀΙῖοη απά ΜΡ. 
(ήδνεγδε Ὀες1]ς νι 1] µήύπω, 688 μήποτε, 
1ο {ο οχο]αδίοη οί τῆς. 

288. ΥΨ Ηἱι ἀνακάλυπτε, ννο ΠΙΔΥ πηάεγ- 
δίαπά εἰ {6} ὄμμια ΘΕ σεαυτόν. Κασίγητον 
χάρα ΝΥ45 ποί]οεᾷ 3Ρβονθ, αἲ νεῖρε 251. 

999. ἴσχωνε Α]άπ9 οἱ αιήἆαηι Μ98.---- 
ΑΗΙ ἔ ἴσχγαυε, αποῦ απαϊόρία ρόείυ]αί. Α- 
Μ ἀένᾶφιε ἴσχαινε, 4ΝΔΠΑ νόταπη βογἱρόέη- 
ἀϊταἰόπονη εγέἀο, εί αἳ Αιῑεῖα ρτόρίευ 
ότι Ργ]άἴαπι. ΒΟΠΒΟΝ. 



ΟΡΕΣΤΗΣ. 994, 29 

ἐπικουρίαν γὰρ ἀίδε τοῖς φίλοις καλα/. |» υ -ἷν -τ» -[» -ᾖ» -ἷν Ξ 

αλλ’, ὦ πάλαινα, βᾶσα δωμάτων ἔσω, 200 |-- -ιν -ν -ν -]ν -]» - 

ὕπνῳ τ ἄθπναν βλέφαρον ἐκταθεῖσα δὸς, ἱν-ἰν-Ι- νυν Ιν-ίνν 

σῖτόν τ΄ ὄρεξαι λουτρά τ ἐπὶ χροὸς βάλε. |--ἰ--ἰ- [νυν ιν» 

Ἐι γὰρ προλείψεις μ ” προσεδρία γόσον |- -|» -]- -» -ᾖ» -τ» ν 

κτήσει τι’, ὀιχόμεσθα᾿ σὲ γὰρ ἔχω µόνην |--ἰν -ν νυν» -τν- 

ἐπίκουρον, ἄλλων, ὡς ὁρας, ἔρημος ὦν. 300 |» ω -]ν -]- -ι» -ᾖ» -]» . 

ΗΛ. Ὃυκ ἔστι' σὺν σοὶ καὶ 9ανεῖν ἀιρήσομαν, |- -]» -|- -» -]- -- » 

καὶ ζην ἔχει γὰρ ταυτύν. Ἡν σὺ κατθάνης, |--|ν-Ι--Ίν-κ-ἰν- 

γυνῆ τί δράσω; Πῶς μόνη σωθήσοµαι, [- -- -Ι--Ιν-]- -ἰνν 

ἀνάδελφος, ἁπώτωρ, ἄφιλος: Ἐν δὲ σοὶ δοκεῖ, νυν νν-ν ν]υ -]ν -ἰν - 

δεῶν χρὺ τάδ ἀλλὰ κλῖνον ἐις ἐυνὴν δέµας, 805 |- -|ν-ἰν -ἰ- -ἴ--ἰν 
καὶ μὴ τὸ ταρθοῦν κάἀκφοθοῦν σ᾿ ἐκ δεμνίων, |--ἰν -ἷι- -ἰ- -Ί- τιν - 

ἄγαν ἀποδέχου᾽ µένε ὃ) ἐπὶ στρωτοῦ λέχους. |» ιν η-νν]» -- -]»- 

Κὰν μλ νοσης γὰρ, ἀλλὰ δοξάδης νοσεῖ, |- -ιν -ᾖ» -]» -]- -ιν .. 

κάματος βροτοῖσιν, ἀπορία τε γίγνεταν. | --|--Ινννν-ι" τιν» 

ΤΗΡΒ ΟΠΡΕΠ, ΑΝΌ ΕΝΟΙΗΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

γαρ ἀίδε επικούριαι τοις Φίλοις Ἀάλαι. ΄Αλλα,ω ταλαία, βάσα ἔσω δώµατων, τε δος εκταθείσα 
αὔπνον βλέφαρον ὕπνῳ, τε ορέξαι σίτον, τε βάλε λούτρα έπι χβόος, Γαρ ει πεολείψεις (κε, η µτή- 
σει Τίνα γόσον προσέδρια, οιχοκέσθα' γαρ σε έχω µόνην επικούβον» ων άλλων, ὡς ὄεας, ερήµκος. 
ΗΛ. Ουκ έστι' συν σοι ἀιρήσομαι και 3άνευ, και ζην γαρ έχει ταύτον. Ην συ κάτθανης, τι 
γύνη δράσω ; Πως σωθήσοµαι µόνη, αναδέλφος, ἁπατωρ, άφιλος» Δε εἰ δόκει σοι, χΕ” δραν τάδε" 
άλλα κλίνον δέµκας εἰς Εύνην) καὶ κ άγαν απόδεχου το τάρθουν και ἔπφοβουν σε εκ δέµνιων᾽ δε 
µένε έπι στρώτου λέχους. Και γαρ αν µη νόσης, άλλα δοζάζᾳης νόσειν, γίγνεται κάμιατος τε 
απόρια βροτοίσι. 

. 

ΤΗΑΝΒΙΤΑΤΙΟΝ. 

{ο; {]χεςε σου -ο[ῇ]οεβ {ο {Γειάς αγ6 5εειη]γ. Βαΐ ἆο ίλοι, Ο ΠΙΥ ΠΠΠΟΓ- 
(απαίε δἰείοτ, Πανίηρ τεραϊγεά ἰπίο (ε ἀφε]ίης, α5 Υε]ἰ εοηαίση αἰ -(α]]- 
Ἱεπρί]-οιιί-κίγείο]εά {1Υ 5ἱεερ]εςς εγε]ῖἀς {ο Γεροςε---ᾶ5 ίακε τεί[γεδῃ- 
ΠἹεηί, αηά αΡΡΙΥ {πε Ῥαί] {ο (1γ 9Κίη. 

Έου ΙΕ ίποι {ογδο]ε τηε, οἳ οοηίταςί αΠΥ Ί]]ηεςε {Γοπα {Ὦγ αβειάαοιις- 
δΊ1η6, γ/ε αγε Ἰο5ί:---Αίπος {1εε 1 Ώανε ΠΙΥ οη]Υ 5εςοιΓ,Ρείπς, ας ]χοιι 
8δεεςί, ΡΥ {πε τεςί αθαπάοπεά ! 

Ἐπεοτπα. Πεΐς ποῖ 1 δἱνοιι]ά :----νΙε1ι εἶνθς νν]]! 1 οἶιοοςα Ὀοί] {ο ἀἷς, απά 
{ο Ἰΐνε---{ου ἵέ 15 {λε 8απιο-(Πίηρ., 

Π{ὔιοι εχρίγε, νν]ιαί οου]ά 1, α ν/οίηαη, ἆο) ἨοιΥ οου]ά 1 Ρε Ργεδετνεά 
4ἱοπςε, Ὀγοίποεγ]εςς, {αίπετ]ες», (Γ1ειιά]ε»ς ὃ 

Ῥιί 1{ Πἱβεειη πιεεί πηίο {Ἠεε, 1 Ώεβογες πηο {ο Ρεγίοτπη {ῃοβε-αοίς: 
ΝΠετείογε τγεσ]ίπε {11γ Ὀοάγ οἨ (Ίε Ὀεά---απά ἆο ποί εχίγανασαπ!]γ αᾱ- 
πιεί ν/ηαίεγου δἰαγί]ες απά {ΓὶσΠίεης ἴπεε {Γοπα ἴμε «ουσἩ, Ὀιί οοηΙΏ 1 
ΟΠ (λε 5ργεαά ΠηαίραςεςἙ. [ Ογό9ἐξ8 [ἱες ἄοωπ.] : 

ΈῬεοαιςο 1{ ίλοι Ὃε ποί 1, Ὀί «οθηιεςί {ο 811, {Πΐς δα Ὀυγάεη απά α 
Ρετρ]εχί{γ {ο πιοτία», [Εκέ Εἰόοιγα. ] 

99τ. ιο ἨΠατ]είαι ΜΒ. Ίχαρ σῖτά τη | γεῖν. ἨΟΙΒΟΙΙ 8.Υ5, « απο]! πηόἆο Ῥοεςά- 
Όιε ἰοχί :--- Ὀιι{ σῖτόν τ’ πι ο ππανρῖπαϊ , ἴππι ον ἵη Βόρμος]. Απεῖς. Τ45, ἀΡῖ Ρτο 
5ο]ο]/α.---ΜΒΕδ. ἵη πεηογα] Ἰανς θἰί]εν  ὦ παγκάκιστε, Ιηνόμίθς ὦ παῖ κάκιστε: θἳ 
χροῖ ΟΓ χρωτὶ {ΟΥ χροὺς πι (Π]Α νθιςο, απά Ἐ[μαηῖςε. 1759, κατθανεῦν ΡΕΟ καὶ Φαγεῖν, 
ΝΙΟὮ Η018ΟΝ εοηδἰἀερεὰ (γε Πποχο δ΄ 908. ΠΠ Α]άας αμά ἵμ {ης σγεαίογ ρατέ 
1οπΙΦΗΙΗΡ, 38 νο Ίνα πλοί νν](]ι ἐπ᾽ ἀυχένες  ΟΓΛΊ85. 11ο τοαάἶηῃ 15 γοσῆς απ δοξάζει-. 
βαλεῖν 1η Ἰΐης 04, Άθονε. 'Ἑτανμοκ Ποπ. νατίοιιδ ΦΟΗΤΟΕ5 σᾶν6 νοσῆ 

801. Είπα {τουι ΜΒΕ. τἱαἰ]γ οἀ]ίθᾶᾷ ΄ αιιὰ δυξάζ»,----Όαξ ια αξιθγνναν όν εαν [ῖΣ 
καὶ Ψανεῖγ. Λά1ιδ ἃπά ΟΙἨΘΣΒ Ἠ1άγ6 κατθα- πηϊδίακο, νν εν οἀϊεῖηςρ ἱόρ]ιος]ῶ». 



90 910. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Χο. Αἴ, ἄῑ, ἀἲ, [Στοφή.] 810 |--- α’ 
δροµάδες ὠ πτεροφόροι, | |» νυν -ν νν- β΄ 

Ποτνιάδες 9εαὶ, Ίκνυτν- γ΄ 

ὤθάκχευτον ἀὶ 9ίασον ἑλάχετ ἓν ἱ---ν-Ίνννννν- ὅ 
δάκρυσι καὶ γόοις, |» υν-ν- ή 

μελαγ χρῶτες Ευμενίδες, ὡΐ τε τὸν 916 [ν--ν-Ιννυ-ν- ὅ 

ταναὸν ἀιθέρ ἀμπάλλεθ, ἁίματος ἱννν-ν-Ί-ντν- κ 

τιωύµεναι δίκων, τινύμεναι Φόνον, νυν νννν- 9’ 

καθικετεύομαι, καθικετεύοµαι, [γνν-τν-τννν-ν- 

τὸν ᾿Αγαμέμνονος Ὑόνον ἑάσατ ἐκ- ἱγνν-ν-ίνννν- κ 

λαθέσθαι λύσσας µανιάδος 290 |» -- -]- νννών λ΄ 

Φοιταλέου. Φεῦ µόχθων. |- -{ν -[|- -|- μ 

Οίων ὁ τάλας ὀρεχθεὶς ἔβῥεις, |- - ν]ν ὦ Ἰω -]- να) ν 

τρίποδος ἄπο, φάτιν, ἂν ὃ Φοῖθος ἱενν]νννυ]-ν|-ν ἕ 

ἔλακε, δεξάµενος, ἀνὼ τὸ δώπεδον, νυν ννν]ννν-ν- ο 

ἵνα µεσόμφαλοι λέγονται µυχοί, τρ ννγντίν-τν- τπτ’ 

᾽Ιὼ Ζεῦ, [΄Αντιστροφή.] |- -- α΄ 

τίς ἔλεος; Τίς ὅδ ὦγὼν |» νω -ᾖ» νν - β’ 

Φόνιος ἔρχεται |ω νυν. γ΄ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΠΗΣΗ ΑΟΟΕΝΤΙΟΑΤΙΟΝ. 

ΧΟ. Αι; ἄϊρ ἂϊ) ὦ πτεβόφοροι δρόµαδες, Ποταδες Φέαι, ἄι ελάχετε αθακχεύτον Φίασον εν δά- 
κρυσι και γόοις, μελαγχρώτες Ἐυμένιδες, τε αι αμπάλλετε τον τάναον αίθερα, τινύµεναι δίκαν 
ἀίμιατος, τι ύμεναι Φόνον, καθικετεύομαι, καθικετεύοµεαι) εάσατε τον γόνο Αγαµέμνονος εκ- 
λαθέσθαι φοιτάλεου µανίαδος λύσσας. Φευ µόχθωνε ᾿Οίων ορέχθεις, ὁ τάλας» ἔρῥεις, δεζάµεενος 
άπο τρίποδος φάτυ ἆγ ὁ Φοίους ἔλακε; άνα το δάπεδον) ἵνα λεγόγται μεσόμφαλοι µύχοι. Ίω 
Ζευρ τις ἔλεος» Τις ὅδε Φόγιος άγων ἔρχεται 

ΤΗΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Οποκῦς. Πεγ! Πεγ! Ἠεγ! Ο7ε ψ]ησεά ἁγοπιεάαγίες, Ῥόϊπῖαη (οᾱ- 
ἀενεες---ΨΊιο Κεερ-αρ γουν υαπρασσΠαηα]ίαπ τεγε] νγίῃ (εαγς απά ψΙτἩ 
6ΓοπΏς, γε ἀΙςΚΥ Ευπιέπ]άξς,---4Ώᾶ πο Παρ (Πε ψ]άε-εχίεηάεά αἲγ, 
εχεουίῖηπσ γεησεαηοε {ος Ὡ]οοάρδ]εά, εχεομί]ηρ εἰαυρΠίεν, 1 εαρρ]σαίε 
σου, 1 εωρρ]ϊσαίε γοι, 5υ{Πε {Ἡε 5οη οἱ Ασαπηόπιποη {ο {ογσεί Ὠῖς ἵη- 
{ατίαίε τασῖηρ ΙπβδαπΙίγ. Ά]ας ! {ος Ἠϊς εαῇΠεσίηρς! 

[1,οοίπρ πιοδέ Ρἱέζγμ1]ψ ἑοτυαγᾶς Ογέςἰᾶς.] γιεν ννπαί-αροη]ες αδεαῖ]εά 
ντείςπεά-πιαπ ατί ἴποι Ῥρετἰκηίης---Πανίησ τεσεϊνεα {τοπι {Πε {προά, 
Ίε οἵαο]ε ν/Πὶο Ῥ]αβρις ἀε]ίγεγεᾶ, οἨ ἴπαί ρανειπεηί Ὑηεγε αγε 5αἱά 
ἰο Ῥε {ε οεηίγα] γ6οθβδε5οΓίΠε ρ]οῦε |---ΟΙΠ! «ἀρίίετ, υ]αί οοηρᾶδείοη 
15 {ηεγεὸ [Το Ογέφεᾶς.] Ἡ Παί 16 (πίς πιυτάετοις οοηίεη/ίΊοη {παί οοΠιες 

910. Τη ΑΙάῑῑ5 (11ο ἐμ]γά ἂἴ 1 γναπίῖης, 919, γόνο, Ἡεοτα]]γ, φεεᾷ. Ἐοἵ ἑάσατ᾽ 
911. ΤΗθ νγογᾷ δροµάδες 1 Ἰανο {ΓαΠΒ» | δενογα] ΜΒ85. Ίιανε ἐατ', Ὀ84]γ. 

]αεεά «« ἀγοπιεάατίεδ,” α δρεοῖοδ ος Βεεί) 991.1ηβοπιε Μ55.αιιάὰ εἀΙΜΙοΠΑ {εγο 
οᾶΙηε]: ΙΕΠιαγ, ον/ενετ,Ὦε {αΚκεη αἆ]ες- | 18 πο βἱορ ο{Γ 4ΏΥ δογί α{ίεγ µόχθων. Τηα 
{ἶνε]γ ἵη έ1ε 6εΠ5ε “ ππιο]ο-[οοίεἆ»’ 5εη56, Ιπάθεά, εἰίπει νν]ί]ι ος οἰπουί ἃ 

318. ἐν ἵδ Τη ΠπαΏΥ Μ85. απᾶ ο]ίοης | 5ἱοΡ, 18 ΏΥ πο πιεαη οἰγκῖης. Τη ει ος 
οπε(εά. Βτιποῖς, νιοιι{ αΏΥ Ἰ]πδί τγεα- | μόχθων οπε Ο: {ννο ΜΡΒ5. Ἰανθ κακῶν. 
8οη νμαίενες, ἆουθ]εά {πε λ ἵη ἐλόχετ᾽. 998. 16 «ΟΠΙΠΙΟΠ Τθβῖηρ 15 ἀπόφασιν. 

9146, ἀμπάλλεσθ᾽ Α]άις εί 5955. Τή- 994. Λ]άν8 εἀϊίεὰ ἔλακεν ἔλακε, ΟΠηΙ{- 
{ογαιη ἀὈδίπ]ῖ, ουσ Μαδρτάνϊο, Ῥτόρίες | εἶπςσ τὸ Ώθίογε δάπεδον. ς 
Ὠλέ(τάη. ---Β{Ηηρ]6χ πάλλω πιέὰ]ο δέηπεα 996. ΤΠ πιαηγ ΜΘΒ.απά α]ὶ (πε εατ]]ες 
οεενηί Ε]δείτ, 4098. ὮΟ0Η5ΟΝ. } εἀτιῖομς ννο βπιά γᾶς ἀ{{εΓ μυχοί. 



ΟΡΕΣΤΗΣ. 929. 95ἱ 

Φοάζων σε τὸν µέλεον, ᾧ δάκρυα ἱν--ν-ἵνννννν ὅ 

δώκρυσι συμθαλεῖ 960 Ίννν-ν- ε΄ 

πορεύων τις ἒις δόµον ἁλαστόρων |» --ω “ν .κν-ν- ὄ 

ματρὸς ἁῖμα σᾶς, ὅ σ ὤναθακχιοῖ : |- ν-ω -ν νν-ω- 

Κατολοφύρομαι, κατολοφύρομαι’ ἱγνντν-ίννν-ν- 9 

ὁ μέγας ὄλθος ὂν μόνιμος ἓν βροτοῖς. |» νν-ν-Ίννντν- 

᾿Ανὰ δὲ λαῖφος ὡς τις ἀκώτου Φοᾶς 96ο [ν υνν-ν -ᾗ» ωνων- κ΄ 

τινάξως δᾳΐίµων κατέκλυσεν [υ----νννν .ν 

δεινῶν πόνων, ὡς πόντου, |- -ἰ» -]ι-- |-- μ΄ 

λώθροισιν ὀλεθρίοις ἐν κύµασι. ἱ--νν-ν-|--νν ν 

Τίνα γὰρ ἔτι πάρος ὀΐκον ἄλλον [γνν]νννν]-νίτν ἅ 

ἕτερον, Ὦ τὸν ἀπὸ 9εογόνων γάµω», 940 Ίννν -ννν]ννν-ν-σ' 

τὸν ἀπὸ Ταντάλου, σέρεσθαί µε χρή : ἱγνν-ν-ίν--τν- π 

Καὶ μὴν βασιλεὺς ὅδε δὴ στείχει 

Μενέλαος ἄναξ, πολὺ ὃ᾽ ἁθροσύνῃ 

δηλος ὁρᾶσθαι, 

|-τ (νο σἷνν-ἰ-- 
[εν -]νν -ν» -ἰν .- 

|-νν|-- 

840 |--]κν -|--]ν- -” . / 

τῶν Τανταλιδῶν ἐξ ἁίματος ὦ». 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ., 

Μοάζων σε τον µέλεον, ὦ τις αλάστορων σύμµβαλει δάκρυα δάκευσι, πορεύων εις δόµον ἁίμα σας 
µάτβος, ὁ αγασάκχιοισε}; Κατολοφύρομαι, κατολοφύρομαι ὃ μέγας όλβος ου μόνιμος εν βρότοις» 
Δετις δαίµαν ανατινάζας ὡς λαίφος Ψόας άκατου κατέκλυσε εν λαθροίσι ολέθειοις κύμασι δείγων 
πόνων, ὡς πόντου. Ταρ τίνα άλλον οἶκον ἕτερον χρη µε ἔτι πάρος σεοέσθαι η τον άπο Φεόγονων 
γάμων, τον άπο Τάνταλου» Και µην δη ὅδε βάσιλευς άναξ Μενελάος στείχει; δε ἁορόσυνη πόλυ 
δήλος ὀεάσθαι) ων εξ ἀίματος των Ταντάλιδων. 

ΤΕΑΝΡΞΙΑΤΙΟΝ. 

Ῥοβδίϊηρ µροη {πεε πηεεταβ]ς, {ο Ψ ΟΠ 50ΟΠΠ6-οΠε οῇ ἆεπιοης ἸιαίἩ Πυπσ 
ἴ6εαΙ5 προη {εαίς----ρΓ/πρίησ-Ώας] {ο ἴ1ε πιαηεῖοη {πε Ὀ]ουςἆ ο{ (ΠΥ πιο- 
πετ, υ]οΙι ἀγίνες (θε {ο ἀῑδίταςσίῖοη ὃ 

[Εεε[πρῖψ.] 1 Ὀενναί] ἴἨπεε, [ Ὀενγα] (πεε:---στααί {ε]1εΙίγ 19 ποί ]α.ί- 
1ης 4ΠΙΟΠΡ ΠΙοΓία]9 

Έος 8οΐηε εγ]]-σεπίις α[ιεγ γασΚκειῖπρ {πεε----αξ (ἶιε 5αἰἱ ο (πε »ψ!{ι 
Ῥατκ--- Παία εωσυ]{εά (Ἴεε ἵπ {Ἡε γογασῖους ἀεδίγαοίῖγε Ψ/αγες οἱ 1Τε- 
πιεπάοις εγἰ]ς, ἆ9-Ι{-γεγο ο{ {πε ἀεερ! 

Ῥεεδιςε ναί οἶπει {απιῖ]γ Ρεείάες, ουσΏί 1 ειἴ]Ι ργε[εγαΡὶγ ἴοτενε- 
τεηςε, (Ώαῃ (Παίδργυηρς ΓΓοΏ1 ἀῑνίηε πιρ/(]α[ς, ἰπαί 6ρτυης {Γοπι Τάπία- 
119 ὁ [1,οοξύπρ τοιιᾶ, απἀ αρρεατίπρ Ρἱεαφεᾶ,] Διά Ἰοἱ πουν, ἰμαί τογα]- 
Ῥε[εοηεαρε Κίπρ. Μεπε]άυνς 5 αἀναηοίης----ἴοτ ΒΥ (πε εἰεσαποε-οί[-Πἰς- 
{οῦπι Ώε 15 Υ6ΓΥ εΔ9Υ ἰο Όε Κπονη, Ὀεῖης οΕί1ε Ῥ]οοὰ οἱ {νε Ταπιάλιάα! 

300. Λ]άϊιδ απά πηοδί Μ55. Ίανθ συµ- | οοπά βγ]]αῦ]ο ο{ φοιταλέου, Υ. 321, 30ον6, 
θάλλει, ἵπ {λε ρτθδοηῖ {θηςθ. ΏΟΤΕΟΠ ΡΤ6- 
{ρττες νε αοτἰδί, α8 Ῥεῖηςσ πποτε δυἱ{αῦ]θ 
10 Όλο πιείτο. 

961. Εά1Ιοης απά ΝΤ8Ρ8. 5δεπι ἁῑνιάεά 
Ῥείν/θθι δόµκον ἂπιάὰ δόµους. 

909. ΑΙάῑ8 ρεἱηίε µατέρος ἁϊμα σᾶς, ὃ 
σ᾿ ἀναδακχεύει, ΙΙ] 19 αἰςο ἴἶι γεκάἶης 
ο{ ΜΑ5. Ίϊνναν Μικρτανο Ειδί οππεηά- 
εἆ {ια {εχί ας 1ἱ πονν 5ἴαμάς. 
5 996, κατέκλυσε, λαέ) ηιηιεγβειὶ οἳ ὑπιι- 
ἀαξεᾶ, ποτε Ρτοροτ!γ ἴναα «έ οπριι(/εᾶ.” 
ἸΠμδρτανε, ποῖ «οηδϊάετίης {μαῖ ἴ]α 86- 

15 1918, (5εε (ἶε Ῥνοπιόί]ειϊς Οµαϊπεά οί 
{ΕδΟΙΙΥ]Η8, 629) οἁἶξεἆ κατέκλυσ᾽ ἀι- Ἀεις, 
απά Ώοραη (ης ποχί 1ης νν] {1 ὤνα πόνων. 

398. ΕΟΓ λάθροισιν ὀλεθείοις, Λ]άα5 ρεῖη- 
{θὰ λάθροις ὀλεθρίοισιν, ἳ 

999, Τ]5 απιά {να πηοχί νθι8ε αγο ἁἱί- 
(ετοη!ῖν σῖνεν υγ ἀἰπετεηί Θ4110Γ8. Ῥού- 
50 Ίαβ Γο]]οννεά Αἰάῑςδ, (οιισὶ Ιπάρεά 
τοἸισίαμ{1γ; Ὀιί η ννας παν Ηίπς {ο 80 ἳ- 
ετυίο οφπα]ἰγ Όαά {ος Ὀαά. 

949. Ἠετε α]πιοθί ΕΝΘΕΤΥ ΝΤΕ, Ἠ85 πολ- 
λῇ δ᾽ ἁθροσύνὴ, ΦΟΙΠΘ ντ]ιοαί ἄναξν 

-.'-......................' ο" μι 'Ὃῖ'.'';''''ὍσὉ 
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Ώ χιλιόνανν στρωτὸν ὀρμησας 
” 2 

ἒις γην Ασίαν, 

940, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

[τσ] ν Ινν-|-- 
|- ων - 

χαῖρ ἐντυχία δ ἀντὸς ὁμιλεῖς, |- "]» κ "ᾖ- ϱῦ ν|- ε 

9εόθεν πεάξας ἅπτερ Πύχου. |ν κ. -|- -Ίν . -]- ” 

| ΜΕΝΕΛΑΟΣ. 
Ὦ δῶμα, τη μέν σ᾿ ηδέως προσδέρκοµαι, 

ἍἊ 56ο |--ἰν-ἰ--'-ἷ--ίν. 
Τροίαθεν ἐλθὼν, τη ὃ ἰδὼν καταστένω. (ιν -- -ἰν-ίν-ἰν- 

Κύκλω γὰρ ἔιλιχθεῖσαν ἁθλίοις κακοῖς |- -- -||- -ἰν-Ι» ιν - 

ὀυπώποτ᾽ ἄλλην μᾶλλον ἔῖδον ἑστίαν. [--ν -|--ιν τν -Ίν- 

᾿Αγαμέμνονος μὲν γὰρ τύχας ἠπιστάμην, [ν σι -ι» -[- -ιν -]- -[» ο 

καὶ 9άνωτον, δίω πρὸς δάμαρτος ὤλετο, 90ὔ |-ννν -|--Ιν-ιν-ινν 

Μαλέα προσίσχων πρῶρων' ἐκ δὲ κυμάτων ἱνν-ν-]- -ἰν-Ιν-|ν- 

ὁ ναυτήλοισι µάντις ἐξήγγειλέ µοι [ν -ἰν -ἴν -ἰν -ἰ- -ἷν- 

ΝΜηρέως προφήτης Τλαῦνος, ἄφευδὴς 9εὺς, |- -]ν -]ι- -τ» -]-- -]ν ν 

ὃς µοι τόδ ἔῆπεν ἐμφανῶς παρμσταθείς' |--Ιν -Ιν-ν-Ιν-Ιν- 
., Δ / δ 

Μενέλαε, κεῖται σὸς κασίγνητος 9ανὼν, ο6ο [»--ἰν -[--Ι»-ἰ--ν- 
λουτροῖσιν ὤλόχου περιπεσὼν πανυστάτοις. |--ἰννν-νν]--»-ίν- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΌ ἘΝάΟΙΙΞΗ ΑΟΟΡΒΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

Ώ ὀρμήσας στβάτον χιλίσαυν εις ΄Ασιαν γην, χαίρε δε ευτύχια αύτος ὀμίλεις, 3έοθεν πράξας 
ἅπερ πύχευ. ΜΕ. Ώ δώμα, τη μεν, έλθων Τροιάθεν, προσδέρκοµαι σε ἥδεως, δε τη κατάστενω 
ἴδων. Γαρ ουπώποτε Είδον άλλην ἕστιαν μάλλον ἐελιχθείσαν κύκλω άθλιοις κάκοις. Ταρ μεν 
πεοσίσχων πρώραν Μάλεῳ Ἠπίσταμιην τύχας Αγαµέρωονος, και Ὀάνατον, δίω ώλετο προς δαµιάρ- 
τος" εχ κύµατων δε ὁ µάντις ναυτιλοίσι εζηγγείλε µου Γλαύκος προφήτης Νήρεως, αψεύδης θέος, 
ὃς ἔμφανως παράσταθεις εἶπε µοι τάδε' Μεγελάε,σος κασιγνήτος κείται Ῥάνων, περίπεσων παν- 
ύστατοις λουτροίσι άλοχου. 

ΤΠΑΝΘΙΤΙΑΤΙΟΝ. 

[5αἶωϊπρίν ἐο ΙΗεπεῖάι».] Ο ἶχοι νο ἀῑάεί ἀϊγεσί ἰἶιε εχρεἀ!{ίοη οία 
{ποιςαπά 5Πἱρ5 υΠίο Αδία”5 ]απά,. Παἰ] :---απά γη σοοςά-{οτίαηε {ποια 
οοπιεκί, Ἠανίης Ὦγ-ἀϊνίπε-αὶά εβεείεά νηαί ίποι ἀεριγεᾶςί ! 

ΜΜΕνειαυ». [Επιεγύησ ρεπδίοεἷψ.] Ο Ῥαϊαςσε, Ἰπ οπε τεβδρεοί Ιπάεες, 4 
οοπηίησ {Γοπι ΤΓογ, 1 νίευν ίΠεε νί]ι Ρ]εαδυτε---Ῥαέ Ἡνι αποί μετ 1 2ἱσΏ αἱ 
Ῥεμο]ά[ησ ἴπεε | 

Ῥεσαιθε ηεγετ-γεί εαν 1 αΏηΥ οἴἶνεγ Ίοιδε πΊογε οοπηρ]είε]γ-Ῥεςε 
οη-α]]-διάςς υγ(] Ἰαπιεπίαῦ]ε ννοεςδ! | 

Έογ ας 1 ἵνα Ὀγιηρίηρ ΠΙΥ 9Πἱρ {ο α εἰαί]οη αἱ ἨΤά]εα, 1 γγας 1η{οΓΠΙ- 
εᾱ οἱ (χε παὶςίοτίπηες ο{ Ασαπιόπιποη, απά οἱ Ὠἱ5 ἀεαί],---ΨΠετεΡΥ νε 
ῬεγῖεΏεά αἱ {πε Παπάς ο{ Πἱς 6ρου5ε:---ἴποπῃ {λε Ψαγ6Β,ίοο, Παά (Πε Ρτο- 
Ρ]εί ο{ πιαγίπετ5 αππουποες Ἱέίοπης, Νετειθ8 Ιπίετρτείετ (Ιαάεας, 8Ώ 
ἀπεττίηρ ἀοά--- Νο νΙδΙΡΙΥ είαπάϊηρ Ῥεθίάᾳ π]ε αἀάτεςεεά π]ε (λυς :---- 
«ε]Ηεπε[άι», ἐν θγοί]ετ [χε ἀεαί], Ἱασῖπο α[[επι ὃν [ές ωγε ἴπ ᾖής Ἰαδέ δέ]. 

946. Α]άπς, {τοπι φἶχαί 5οπτος 1 ςΠονΥ 
ποί, εἀΙ{εὰ ἑραίσας, 5οος ἵῃ πιθαπίης Ὀτ{ 
{αἰδε ἵη απαμ{Ι{γ : {05, ας (16 αοτὶέ ρατ(]- 
οἴρ]ε ο{ ὁρμίζω, νε Ρεηι]έ 15 δἱπογέ, 

949. Φεύθεν, Γγοπι οἵ {ιγοιις]ι έ]ιε 6οἆς, 
Οιαί 19, ὂή ἀῑνϊπε αἰά:----ἅπερ Ἰύχου, τὐ]ιαί 
Ό6γη {πρ {]ιοιι ϱγαγοάδί ου. 

560. Έος τῇ, 6οπιθ 985, μαγε πῇ, α5 
γα]! 1η {ῖΦ νετθε 45 Ἰη {1 ηοχ!. 

966. προσίσχων πρῶεανν ῥγόταπο άο[ιῖΐνεηι8 
νε] πάνεπι άάπιουεπό---Ιιαυοπίπρ η μγοις 
ο ὑγίπρίης 1Η ο)ιέρ ὑπίο Ρογέ. 

968. ἱαάσοιβ ννας {πε 50Η οἱ Νά15, ὉΥ 
Νερίαπε, αοσστάἴηρ {0 80Π16---Ρ4 ας- 
οοτάϊῖωρ {ο οίμε Π]5 {αί]ιεγ’β Παπιθ ννας 
Ῥο]υίας:---ο5ἰπα]1γ ]ιθ γαρ α Ῥα ό{ἱαῃ 
Π.ΠΘΙΠΙαΠ, Ὀινί α({οτννατάς Ίο Ώθοαπιε α 
ποῖεἀ «θα-ἀείίγ. Ἠο τοσεἰνοά (πε ρῖζε 
ος ρτορΏεογ {οπι Αρό]ο, απά αείεὰ ἂ5 
Ἰπ{θγρτοίοτ {ο Ν έτειϊδ, α 50η οί Οοεᾶπ 
απ Γόντα, απἀ οηθ ος {]ιε πιοδί αποῖθηί 
ος {νο πιαν]ηθ (948. 
959. Τᾳ 5ενοιαὶ ΜΒΑ. τόδ’ 15 [οππά {ος 

(πἀδ᾽, Ἀπὰ κατασταθεὶς {0Υ παρασταθείς. 
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μυ «|» -ἰνν-Ιν-Ι--ἷ-- 
ΟΡΕΣΤΗΣ. ὦ69. 

κό δὴ . / 0 ν / μέν 
Ἀάακρύων ὃ ἔπλησεν ἐμέ τε καὶ ναύτῶς ἔμους 

πολλῶν' ἐπεὶ δὲ Ναυπλίας ψαύω χθονὸς, |--Ιν-Ι--ἰν-ἰ- -ἰνν 

ἤδη δώμαρτος ἐνθάδ ἐξορμωμένης, |- -]ν -ν -τν -]- ο |» γο 

δοκῶν Ὀρέστην παῖδα τὸν Αγαμµέμνονος 96056 |» -ἰν-ι- "νν ύν-ινν 

Φίλαισι χερσὶ περιθαλεῖν καὶ μητέρα, |» -|- -]ν . ν]ν -ᾖ- -ιν ες 

ὥς Ευτυχοῦντας, ἔκλυον ἁλιτύπων τινὸς |- -] .-ιν -)ννννν-]- . 

τῶς Τυνδαρείας παιδὸς ἀνόσιον Φόνον. [- -]ω -]- -]» ά ην .. η 

Καὶ νῦν ὅπου στὶν, ἔέπατ᾽, ὦ νεάνιδες, |- -]» -ᾗν -ιν -τν -ι» - 

᾿Αγαμέμνονος παῖς, ὃς τὼ δείν ἔτλη κακά" 910 |» ν -ιν -]- -τν -ᾗν -]» » 

βρέφος γὰρ ἦν τότ᾽ ἐν Κλυταιμνήστρας χεροῖν, [υ - [ν -ἷν -]ν -- -ιν ” 

ὅτ ἐξέλειπον Μέλαθρον ἐς Τροίὰν ἰῶν, |» -]ν τιν ν]ν -]- -]ν -- 

Ίθγιν [τιν «[ντιν- 
αυ.” 

ὃτο |» -]» -ἰ- -ἰν -ἴ--ἰνν 

4 25 ολ 3 λ / Αν. 3 δω ὠστ ὄυνκ ἂν ἄντον γνωρίσαιµ. ἂν ἐισιθών. 
6 2 ” 2 ., ων ε νο 

ΟΡ. “Οδ ἔμ Ορέστης, Μενέλεως, ον ἱστορεῖς 
ας απ ο 5 Δ / / 
εκων 5γω σοι ταμα μη)νσω χαχα. 

Τῶν σῶν δὲ γονάτων πρωτόλεια 9 γγάνω |- -ᾗν . υ]- -- -ν -]» . 

ἱκέτης, ἄφύλλου στόµάτος ἐξάπτων λιτάς᾽ [νν-(ν-Ι-ννιν -Ι|--ἰν - 
σῶσόν μ ἀφῖξαι δ) ἀντὸς ἔις κανρὸν χακῶν. |- -ιν -]ι- -]ν -ᾖ]-- -ᾖν - 

ΤΗΕ ΟΝΡΕΒ, ΑΝΌ ΕΝΕΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε επλήσε τε έµε και έµους γαύτας πόλλων δάκρυων' δε έπει ψαύω Ναύπλιας χθόνος, δαµιάς" 
τος ήδη εζορκώμενης ἔνθαδε, δύχων περίοαλειν φιλαίσι χέρσι Ορέστην τον παίδα Αγαµέρνονος, 
καὶ µήτερα, ὡς ευτυχούντας, ἔκλυον τίνος ἁλίτυπων αγόσιον Φόνον της Τυνδαξείας παίΐδος. Και νυνν 
ω γεάνιδες, είπατε ὕπου παις Αγαμέμνονος έστι, ὃς ἔτλη τα δείία κάκα᾽ γαρ ην βρέφος εν χέ- 
ρου Κλυταιμνήστρας τότε ὅτε εξελείπον µιέλαθρον ίων ες Τεοίαν, ὥστε ουκ αν γνωρισαίμει αύτον 
αν εἰσιδων. ΟΡ. Ὅδε, Μενέλεως, εἰµι Ορέστης, ὁν ἵστορεις ἔκων ἔγω μκηνύσω σοι τα έµα κάᾶα. 
Δε πρωτολεία οίγγανω πων σων γόνατων ἵκετης, εζάπτων λίτας ἀαφύλλου στόματος σώσον με' 

::δε αφίξζαι αύτος εἰς Καίρον κάκων. 

ΤΠΑΝΡΕΑΤΙΟΝ. 

Τῆας β]]εά Ἶε ὈοίἩ πε απά ΤΩΥ βαἱ]ογς νΥΙ(Ἡ ππαΠΥ {εατε:---απά Ἡ/Πεῃ 
αί Τ γεασῃ (ηε Ναάρ]ίαη 9Ώογε (ΠΥ Ἡ ἴ[ε Πανίηρ αἰγεαάγ Ιαπάεἆ ἴΠεγε) 
εχρεείίῃσ {ο εἶαδρ ἵη {Γγἱεηά]γ εππΌγαςε ΟΓόείιᾶ5 (1ο εοη ο{ Ασαπιέπιποη, 
απά Π]5 πποίῃεν, α5 [αγίησ-ργΟΒΡΕΓΟΙΙΒΙΥ, 1 Πεαγά, {Γοπ1 5ο(Πε 9Π6 ος {πε 
ΠεΠετΠεη, ος (πε η Πα]]ονγεά πιατάεί οί Τό πάαγικς ἀαασηίες: 

. Απά πον, Ο ππαἰἆεης, {εἰ] πηγε νΠεγε Ασαπιόηιποιὐς ο ἶς, νο ας 
ἀαγεᾶ (ἶπεςε ιεγγ]δ]ε ἀεεάς- ο[-εν!]:----Γου ἴνο ἵνα απ Ἱη{αηί Τη {Πε αγΠῃς ο{ 
Ογιεπιπόρίγα αἰ-ίπδ-ιἴππε νε Τ ]ε[ι (ης ραΐασε εεἰ(ίης-οιί {ου Ττογ, 
50 έπαί 1 «Ἠοι]ά πο Κπον) Ὠίπη γνεγε 1 {ο 9εε Πἰπῃ. 

Οκεετες, [Γαἰκίπο ἠἐηϊδε[[ μροη λῖε εἴδοω.] 1, Μεπε]άας, απι Οτόςίδς, 
ν/οίΏ {ποια 5εεκενί :---{Ρεε]γ ν!]] Τ ἀεοίαγε υηίο {ἶχεε πιγ οαἱαπι](]ες. 

[}εαοῖπς ἐ]ιε οοιιο]ι, Ίιε αἄθαποε» 5ἰοιυῖψ ἑουαγ(ς Πεπεϊάις, απιᾷ ἀδδιπιεν 
α δαρρίἰσαίοτν αἰιζέμᾶε.] Βαϊ μι Τ εἴωῦταςε {ΠΥ Κμεες, α 5αρρ][αΠ!, Ρυί- 
Ππο πρ ΡΥαγεῖς {οι ΠΙΥ Ιέα[-αη [αγπ]κηοά πποι(Ης “«ΦΑΥΕ ΜΕ :----οἳ 
Όλοι αγί οοἵηε {γδε]{1Π (λε 8εαδοῦ ΟΕ ΙΗΥ 5αβεγίησς ! 

869, Τη Μ55. απά οχίοις σοπογα]Ιγ! 379. ΤΗ πηοδέ ΜΤΒ, απά ἵη Αἰάῑς ἐξι- 
Όιο τεαάῖης 19 δακρύων δ᾽, Ὀαϊ Αἰάῑς απά 
8ΟΠΙΕ οἱ6γ» μανε τ’, Ὀαά1γ. 

967. ἁλιτύπων ({ου ννη]σἰι Α]άῑς σῖνος 
ἁλικτύπων) ἴἶιο Βολο[ίαςί εχρ]αἴης ὮΥ ὁλι- 
εὼν, ὃὶ ταῖς κώπαις τύπτουσι τὸν Φάλασσαν, 
ΠδΙΟΥΠΙΕΝ, 1ο]ιο Αηιϊέο έ]ιο δέα ιοί έ]ι 01, 
[ 9608. τῆς Τυνδαρείας παιδὸς, Ι1ΘΥΣΙΙΥ, [ιο 
1 φιάαγέαη πιαἰά. Τηδίεπὰ οεπαιδὸς, ΛΙάα5 
Ἁιιὰ α {σνν ΜΒ8, Ἰανο Ῥυγατοός, 

λιπον ΟΟΟΙΙ5 {ΟΥ ἐξέλειπον. Ἐτιηςὶς «οι- 
ἀεπιΏς {ο Ἰαΐί6ς, Όί Ῥου5οπ ἀείεπάς 1τ. 

975. Έρις μηνύσων νν]ο]ι ΒΟΙΒΟΠ Ιπέει- 
Ρτοίς υνϊέ «οπιπιθηάα{ἴομ, ΄΄ όρο πε ἔρ- 
δαπι ἀέ[εται, Α]άαδ ίσοι σου απθ]ιοτῖ- 
ἵγ ριϊπίθα σημιανῶ, ἐπαἰεάρο, 

9τ7. ἀφύλλου, ᾖεα[ῖοςα, Ἱ. 6. τεἰέ]ιοιιέ έ]ιε 
διρρ[ἰοαίογ ὑοιβ]ι πδες ΙΠ ΡΓάΥΕΥ, 3εε 
Όια Κῑῃσ (Ρ4ἱριι5 οἱ Βόρ]ιος]ό5, ΥοΥ, 8. 

0 



34 919. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΜΕ. Ὢ 9εοὶ, τί λεύσσω; Τίνα δέδορκα νερτέρων; |--]»-]-ν εν -ἰν -ι-- 

ΟΡ. Εδ γ ἔἴπας' ὂν φὰρ ζῶ κακοῖς' φάος ὃ ὁρῶ. 930 |-- -]ν -|--ιν -ν-ιν- 

ΜΕ. Ὡς ηγρίωσαι πλόκαμον ἄνχμηρὸν τάλας. |- -» -|- ν ν]ν -]- -ι» Ξ 

ΟΡ. Ὄνχ η πρόσοψίς μ ἀλλὰ τᾶργ ἀμέζεται, |- -]» -]- -]» -|- -|ν ῳ 

ΜΕ. Δεινὸν δὲ λεύσσεις ὀμμάτων ξηραῖς πόραις. |- -]» -]- -]» -]|- -]ν ὦ 

ΟΡ. Τὸ σῶμα Φροῦδον, τὸ δ᾽ ὄνομ᾽ ὂν λέλοιπέ µε. |»-]--Ι-ν νιν-Ι»-Ινν 

ΜΕ. Ὢ παράλογόν µοι ση Φανεῖσ᾽ ὤμορφία. ὡδὸ [-ν ιν -]- -ἰν τν -|-- 

ΟΡ. “Οδ ἐιμὶ μητρὸς της ταλαιπώρου Φονεύς. |ν -ᾗν -]- -]ν -]- -ἰν - 

ΜΕ. Ἠκουσα' φείδου ὃ) ὀλιγάκις λέγειν κακά. |--ιν-Ι-ννιν νι» 

ΟΡ. Φειδόμεθ”" ὁ δαίμιων δ' ἐς ἐμὲ πλούσιος κακῶν. ἱ-ννν-|-ννιν -ν -» - 

ΜΕ. Τί χρῆμα πάσχειςΣ Τίς σ ἀπόλλυσιν νόσος: [ν -ν -- -ιν -» -[νν 

ΟΡ. Ἡ ἔένεσις ὅτι σύνοιδα δείν ἐεργασμένο. 990 |-νν]νννν -ἰν -ι- των 

ΜΕ. Τῶς φης Σοφόν τοι τὸ σαφὲς, ὂν τὸ μὴ σαφές.|- -ᾖ. -]- ν ν]ν -ιν-ἰν . 

ΟΡ. Δύπη µάλιστά γ διαφθείρουσά µε --- |- -ιν ιν -]» -]- -ιν ν 

ΜΕ. Δεινη γὰρ η εὸς, ἀλλ ὅμως ἰάσιμος. |- -]» -|- -]» -]--ιν ν 

ΟΡ. Μανίαι τε, μητρὸς ἁΐματος τιµωρίαν. [νυν -ν -ἰ- ----ἰνν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΓΝΟΙΗΞΗ ΑΟΟΕΝΤΗΟΑΤΙΟΝ. 

ΜΕ. Ω Φέοιτιλεύσσω ; Τύα γέρτερων δεδόεκα} ΟΡ. Συ γε είπας' γαρ Νάκοις ου ζω" δε δρω Φάος. 
ΜΕ. Τάλας ὡς ηγριώσαι αυχμήρον πλύκαμιον. ΟΡ. Ουκ ἡ προσόψις, άλλα τα έργα αικίζεται µε, 
ΜΕ. Δε δείνον λεύσσεις ζήραις Κόραις όμματωγ. ΟΡ. Το σώμα Φεούδον, δε το όνοµα ου Ἀελοίπε 
µε. ΜΕ. Ω ση ἀμόνφια Φαγείσα µοι παράλογον. ΟΡ. Οδε είµι Φόνευς της ταλαιπώρου µήτρος. 
ΜΕ. Ηκούσα᾽ δε φείδου ολίγακις λέγειν κάκα. ΟΡ. Φειδόμεθα" δε κάκων ὁ δαίκων πλούσιος ες έµε. 
ΜΕ. Τι χεήµια πάσχεις; Τις γόσος απόλλυσισε; ΟΡ. Ἡ ξύνεσις ὅτι συγοίδα ειργάσµκενος δείνα. 
ΜΕ. Πως ΦΊς; Το σάφες τοι, οὐ το µη σάφες σόφογ. ΟΡ. Μαλίστα γε λύπη ἡ διαφθειρούσα 
µε-- ΜΕ. Γαρ Ἡ Θέος δείνη, άλλα ὅμως ιάσιµος. ΟΡ. Τε µάνιαι) Τι[κώριαι ἁίματος µκήτρος. 

ΤΕΑΝΡΙ ΑΤΙΟΝ. 

Μενειλυ. [4ρ]ω.] Οἱ! γε ἄοἆς! μ]αί ἆο Ι 5εεὺ ἈγΠοπι οΓ{11ε 
ἀεαά 4ο 1 Ὀεμο]άὸ ΟΠΕΡΤΕΣ. Τπου ας {ΓιΙ]γ 6ροΚεη: {ογ {(ηγουσ ΤΩΥ 
ευΠεγίηρ» 1 Ιίνε ποί:---γείν]εν 1 (νε Ισμί. 

Μεκειαυς. [ ΡΙΕ(ψ.] Μςεταβ]ε-πιαη Πουν Ῥγίκι]εά (οι αγί ἵπ ΙπΥ 
εᾳ μα]ίά αϊσ! Οκεδτες. Νοί ίε αρρεαταποε, ΌὈμί (ης ἀεεὰς {ογΏχεΏί πηε ! 

ἈΠενειαυ». Απά ΠογϱΙΡΙγ ἀοδίί]ιοι σ]ατο ψ( {ΏεκυηΚεη οτΏς οΓ{Ἠίπε 
εγες! ΟµΕ5τΤΕ». ΤΠε θοάγ ἶς Βεά, Ὀμί ἔμε Ώατηε ας ποί Ιε[ί π]ε | 

Μενειαυς. Ο (μίπε αποοιπε]ίπεςς νΙδίθ]ε {ο η]ε Ρεγοηπά-σοποερίίοη ! 
ΟµΕβτΕς. Ηετε 1 απι, (Πε π]ΙΓάςγεΓ ΟΓ ΠΥ Ὑγειομεά Πιοίῃε: ! 
Μενειαῦ». [ Ώαγε Πεατά δο: ΨΠεγείογε 5ραΓε {οΓ-α-ΗΜί]ε (πε γεοῖία] οἱ 

ἴ1γ ννοςς. ΟΕΕΡΤΕΡ. Μη ε ἆο 8ραγε:--- Όι{ Τη γνοῬς {ῃε 4εἴίγ 15 τίο] {ο Πῃε. 
Μεκειαυς. Ί  μαί α]ἱοί]οη αγί-ίποι-Μαβετίηρὸ Ἠ/Παί π]α]αάγ 19 ἆε- 

κίγογῖηρ {εεὸ Όπερτε». ΤΜε εοηγ]είίοη (μαί 1 απ «οηδείοις ο{ Ώαν- 
Ίηρ ἆοπε ἀγεαά{ι]-ἀοῖπος. ΜΕνΕΙΑύ5. Που’ φαγοςί ίποι ὸ Ῥετερίοιοις- 
η6β {ογ-οετίαίη, ποῖ οὈδουσί(γ, 15 γγ5άοπη. 

Οπεςτες. Τί ἶ9 οΏΙεῇγ {ηάεεά ΤεΠΊοΓΘε (Παί ἀεδίγογς Ίπε---ΜΕνείΑ- 
υ5.Εου {πε σοάἆεςε ἶς ἀῑτε, Ὀμί πενετίπε]εβ αρρεαραῦ]ε. ΌΕΕΡΤΕΕ. Απά 
Π{5-ο[-παάποςε, ναἰοίϊνε οἱ ΠΙΥ Ιποίῃετ”5 Ρ]ους ! 

987. Ῥοβί φείδου δ᾽ ἀῑςήπφιϊ{ Βτήποἷῖ- | νε ἱπβη](1νε πιοοά ἵδ αδεά εΠριίσα]]γ. 
ᾳδ, 44η δἱ δόφιιενῖς, λέγευ Ρτο ἱπρεταίί-ἰ 988, Α]ά18, αροῖηδί {]ιε πείτε, οάῑτεά 
νο αρε{ρίθθ:---θΙΠ ΠΙήηΙς, ὥστε υαίι]εΒ | ἒις ἐμέ. 14 ἒις ν/εγε {] ἴχιιο γοαά]ηρ {χει 
οσα Φοἱο]άρίθ. Ῥομςδον. Ὑοί νο αΠ- | μὲ νοι]ἀ Ρε γεφι]θῖίθ. 
γιοῖ {αΚο λέγει ἔοτ {1 Ἱπιρεταίϊνε ῥόμᾶ] 9891. ἴηδοπιθ Μ859. νο βΠά τι {ο τοι. 
άεὑατ Πιαφ ππἀθιδίαηά Φέλε,ΟΓδΟΠΊΘΟ-| 994. Βενετα! εὀΙ{Ιοπβ απά Μ95. Ίανε 
εἶνεν Ππηρεγαίνο, 1 ννο οί ο φείδου. Τ 15 | µητοός 3 ἀΐμιατος, ΠΙΟδί {αυ]Η]γ αδίο (νε 
14 ΙηναγίαβΙγ ἴἱο οοηδίτης1{οη ν]θίσνου | 86Ώ96. Ὦοίδο Ἰα5 {ο/ογεὰ Βτιπεξ. 



ΟΡΕΣΤΗΣ. 995. 8ὃ 

ΜΕ. Ἠρξω δὲ λύσσης πότε; Τΐς ημέρα τότ ἦν; 990 |- -]» -[- ω ν]» -ᾖ» -]ν 

0Ρ. Ἐν ] τάλαιναν µητέρ ἐξώγκουν τάφῳ. |υ -]» -]ι- -]ν -[- ώ [ν 3. 

ΜΕ. Πότερα κωτ᾽ ὀΐκους, Ὦ προσεδρεύων πυρά: |» υν]ν -]- -τν -ᾖ- -ᾖ- . 

ΟΡ. Νυκτὸς Φυλάσσων ὀστέων ἀναίρεσιν. |- -]» -]- -] ω -ν -]» η 

ΜΕ. Παρῆν τις ἄλλος, ὃς σὸν ὤρθευεν δέμας; |ν -[» -ν -ι» -ᾖ- -]ν ω 

ΟΡ. Πυλάδης, ὁ συνδρῶν ἁϊμα καὶ μητρὸς φόνον. 400 |» υ -]» -[- -ι» -]- -ν ν 

ΜΕ. Φαντασμάτων δὲ τάδε νοσεῖς ποίων ὕπο» |--ιν νυν)» -Ἱ- τν» 

ΟΡ. Εδοξ ἰδεῖν τρεῖς νυκτὶ προσφερεῖς κόρας. |ω -ν ---ἰν -» -] ο ως 

ΜΕ. Ο1ὃὸ ἃς ἔλεξας, ὀνομάσαι ὃ ὂν βούλομα,. |- -ἰ» -» υ νι» -]- -]ν ν 

ΟΡ. Σεμναὶ γάρ᾽ ἐυπαίδευτα δ) ἀποτρέπει λέγειν, |- -|» -][--]νν νι» -ιν- 

ΜΕ. Αὔταί σε βακχεύουσι συγγενεῖ φόνω: 405 |--]ν-]--]ν-]ν-]-- 

--]ν-]--ἰν]ν -- ΟΡ. ᾿Οέμοι διωγμῶν, ὃὲς ἐλαύνομαν τάλας. 

ΜΕ. Ὃν δεινὰ, πάσχειν δεινὰ τοὺς ἐιργασμένους. |--]ν-]--Ιν-Ι--]-- 

ΟΡ.᾽Αλλ᾽ ἐστὶν ἡμῖν ὠναφορὰ τῆς ξυμφορᾶς-- |--]ν-]-νν]ν-]--ι-- 

ΜΕ. Μὴ Φάνατον ἔίπης' τοῦτο μὲν γὰρ ὂυ σοφόν. |-νν]--|--ἰν-ίν-]-κ 

ΟΡ. Φοῖθος κελεύσας μητρὸς ἐκπρᾶξαι φόνο. 410 ]- -Ιν-|- -ἰ- -Ι--ίνν 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΠ, ΑΝΏΌ ΕΝΕΙΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΜΕ. Δε πότε ἠρζω λύσσης» Τις μερα ην τότε; ΟΡ. Ἐν ἡ εξώγκουν ταλαύαν µήτερα τάφω., 
ΜΕ. Πότερα κάτα οίκους, η προσεδρεύων πύρᾳ»2 ΟΡ. Νύκτος Φυλάσσων αναίρεσιν όστεωγ. ΜΕ. 
Τις άλλος πάρην ὃς ωρθεύε σον δέµας; ΟΡ. Πύλαδης, ὁ σύνδρων ἀέμια Ναι Φόνον µήτρος. ΜΕ. 
Δε ὕπο ποίων φαντάσµατων γόσεις τάδε; ΟΡ. Εδόξα ἴδειν τρεις πόρας πρόσφερεις νύχτι. ΜΕ. 
Οίδα ἃς ελέξας, δε ου βούλομαι ονόµασαι. ΟΡ. Γαρ σέμναι' απότεεπει δε λέγειν ευπαιδεύτα. 
ΜΕ. ᾿Αύται βακχευούσι σε σύγγενει Φόνω; ΟΡ. Οέμοι διώγµεων, ὃις τάλας ελαύνομαι. ΜΕ. Ου 
δείγα τους ειργάσγµενους δείνα πάσχειν. ΟΡ.΄ Αλλα έστι ἥμιν αγάφορα της ξύμφορας. ΜΕ. Μη 
είπης Ξάνατον' γαρ μεν τούτο ου σόφογ. ΟΡ. Φοίθος κελεύσας εκπράξαι φόνον µήτρος. 

ΤΕΑΝΣΙΑΤΙΟΝ. 

Μενειλυ». Ῥαΐ νπεη Ὀεσαπηεκί οι {πε νανίηρὸ Ὑλῃμαί ἆαγ ννας ἰέ 
ἴπεη ὃ ΟΚΕΡΤΕΣ,Όη ἐπε-άαγ Γοοηείσηεά ΠΥ Παρ]εςς πιοί]ετ {οᾖετ {οπήῦ. 

Μενειαυς. ἸΠεί[ετ να» Ιί αἱ Ώοπηε, οὗ ΨΠΙ]δί οἰἶπο ΒΥ {ο Ρύτε ὃ 
Οπερτες. ΒΥ πἰρΕί ννη]]ί γαἰελίης ἴ]ε σαΐμετῖηρ οἱ Ἰευ Ώοηες. 
Μενειαυς.ηα8 αΏΥ οηε εἶδε Ρργεβεηί, Ψοδαρροτίες {γ {Γαιπδὸ Ο- 

πεστες. Ρψ]αάδε, οαγ αοοοπηρ]ίοε η ΠΙΥ πιοίμεγ5 Ιοοάδ[ιεά απ ἀεαίμ. 
Μενειαυ»ς. Βυιΐ ππάεγ Ψαί ἀε]αρίοης αγί ίποι Ιαῦογίης ἵη ἐΠῖς {Π- 

είηποεῖ ΟΚΕΡΤΕΕ. Γ86εΠῃ {ο56ε ίηγεε ἀαιηδεῖς Πε Ν]σμί, ἠΐσνειιλυς. Ι 
Κπουγ Νποτη (οι πχεαηεςί, Ὀαί Τα1η ποί νη]]]Ώσ {ο ΠαΠηε {μεπη, ΌΕΡΤΕς. 
Έου {εγ αγε ανν {α]: ἀεδὶςί Ώούγεγευ {Γοια πιεπ[ἱοπίτο ο[]άῑςῇῃ-κογαρ]ες ! 

ΝΠενειαυς, Ώο ἴηοθςῬε ἀῑείγασί {θε Ώεσαιςς οἱ {Πὶς Ἰκιπάγεά πηηγἆετ ὃ 
Ομεδτες. /οες πηε ! (με Ρεγδεοι{1οη8, ΨεγευγΙ(Ἡ Τα υΥγείσ] απι Ώαγας- 
εεά. Μενειλυς. Πέ ἶ5 ηοί δίγαησε {Παί {πε ἆοεγς ο(/είταησε ἀεθάς «Ἰλοιι]ά 

«φαβεγ! Οπεθτες. Βυΐ ννο]ιανε α ΨΏογο-ἴο-τείεν {πα εγεηί---- 
Μενειαυ5. ΘαΥ ποί ἀθεαί]:---ἴου Ιπάεες είς ἰ5 ηοί νγδα, Όπερτες, Τι 

ν/γας Αρό]]ο ν]ιο οοππππαη ἀεά πε {ο εχεουίε {Πε παγάεγ ο{ πιγ πιοί]εγ. 

3996. ἓν ᾗ τάλαιναν μητέρ’ ἐξώγκουν τάφων, 
ΕΙ. ἐν ᾗ ταλαίνης μητρὸς ἔζώγκουν τάφον. Βιί 
νθίηευ νεο αἲθ {ο ππάθιβίαπς «έ ιθαρε 
τρ ἐ]ιο ἑοπιὺ ο) πιή πιοί]ιον,” ος « Πεαρεά τρ 
.ηΨ πποί]ιο ἴπ Ίιου ἑοπιῦ” 8 αποεντίαϊη: γεῖ 
1 Ιππαρίλε τάφῳ {9 Ὀ6 Ίθτε ριί ΓΟΓ πυρᾶ, 
απ ἴχθ ἰσηϊβοαίῖοπ Το Ῥε, 'έ ρίασοὰ πε 
πποέ/ιεν οι [ευ Γπεγαῖ ρε. 

398. Τ]ιο {γιο 58εη86 Οἱ ἀναίρεσιν ἵα (λῖ5 
ναι» ἶ5 ἀοα{{α]. 806 τοηάςς 1 ἔέ έ[ιε 
οοεοιίπρ) απιὰ οἴἶχαις,]χθίέ οαγγψἰπς ο[[ν 

401. ἘΟΓφαντασμάτων ἵπ (μΐβ νοιςο, Α]- 
8, σοΠίγατγ ἴο Μ88., ρηϊηίθἁ ἐκ φασ- 
µάτων, αἰνίης ἵνγο ΡΓεροξΙ{ίοης, ἐκ απά 
ὑπὸ, ντι οἩθ βιιὈδίαηί1νο. 

404. Αάῑῑδ απά ΝΤ58. ανο ἀπαίδευτα 
δ) ἀποτεέπου. Μηιδρτανθ οου]θοίαγες ἐυ- 
παίδευτα, πὶσεέτες, ἐτίᾖες, ριωιοἐ ἐ1ἶους : ννῖτ]ι 
ἀποτρέπη {ος ἀποτρέπου. 

408. ἀναφορὰ, ΗἴθΓαΙ1γ, ἔταπκ[εν ο: γε- 
/εγεποε; Ὀαῖ ἵπ Εησ]ϊδι ποἰί]εγ ΟΕ (Ἴχοςα 
ΝΟΓ48 ΟΟΠΥΕΥΒ [πε οΠρίπα! άρα εἰδατ]γ. 
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ΜΕ. ᾽Αμαθέστερός γ΄ ὢν τοῦ καλοῦ καὶ τῆς δίκης. |ν η -{ν -]- "ιν -]- "]» σἡ 

ΟΡ. Δουλεύομεν φεοῖς, ὅ τι ποτ ἔισὶν ὃν 9εοί. |- -ν -]- μ ν]ν -ᾖ» -τ» . 

ΜΕ. Κώτ᾽ ὃν ἀμίύνει Λοξίας τοῖς σοῖς κακοῖς ; |--ἰν -|- -ἰν-||- -ίν- 

ΟΡ. Μέλλει' τὶ 9εῖον ὃ) ἐστὶ τοιοῦτον φύσει. |- -ιν -]- -]» -ἷ-- -]ν - 

ΜΕ. Πόσον χρόνον δὲ μητρὸς ὀΐχονται πνοαί; 415 [ν -]ν -ᾖ» -τν -]- -τ» κα 

ΟΡ. Ἕκτον τόδ ἦμαρ' ἔτι πυρὰ 9ερμὴ τάφου. |- -τν -ᾖ» . ν]ν -]- -]ν - 

ΜΕ. Ὡς ταχὺ µετηλθόν σ ἁϊμα µητέρος 9εαί. |-ν »ιν -ᾖ--ἰν -ᾖ» -]» » 

ΟΡ. Ὃυ σοφὸς, ἆληθὴς ὃ᾽ ἒις φίλους ἔφυν Φίλος. ἱ-ννν-Ι--ἰν -ν -]νν 

ΜΕ. Πωατρὸς δὲ δη τί σ᾿ ὠφελεῖ τιμωρία» |» -ᾖν -ᾖ» -]ν -]- -ιν ο 

ΟΡ. Ούπω' τὸ µέλλον ὃ' ἴσον ἀπραξία λέγω. 4320 [τιν [τν ν]ν-ν -ν- 

ΜΕ. Τὰ σεθὸς πόλιν δὲ πῶς ἔχεις, δράσως τάδε 5 [ν -]ν [ν-ἰν-Ι--ἰν µ 

ΟΡ. Μισούμεθ ὁύτως, ὥστε μὴ προσεννέπειν. |--ιν---ἰν -ν-Ι- - 

ΜΕ. Ουδ᾽ ἤγνισαι σὸν ἁϊμα κατὰ νόμους χεροῖν |--]»-]ν-]»ν νΙν -ἰ-- 

ΟΡ. Ἐκκλείομαι γὰρ δωμάτων, ὅποι µόλω. |- -]υ -]- -]ν -ᾖ» -]» - 

ΜΕ. Τΐνες πολιτῶν ἐξαμιλλῶνταί σε γῆς: 455 |ν-|ν-||- -ἷν -ἰ- -ἰ- - 

ΟΡ. ᾿Οίαξ, τὸ Τροίας μῖσος ὤναφέρων πατρί. |- -ἰν -]- -]ν ν »ᾗν -ιν ν 

ΤΗΕ  ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΜΕ. Ων αμιαθέστερος γε του κάλου και της δίκης. ΟΡ. Δουλεύομεν Ῥέοιςν ὁ τι πότε δι φέοι είσι. 
ΜΕ. Και είτα ου Λόξιας αμιύνει τοις σοις κάχοις» ΟΡ. Μέλλει" δε τοιούτον φύσει έστι τι Φείον. 
ΜΕ. Δε πόσον χθύνου πγόαι κά τρος θιχόνται” ΟΡ. Τόδεήµαρ ἕκτον" πύρα Τάφου έτι δέρµην ΜΕ. 

Ὡς τάχυ δέαι μετήλ θον σε ἁίμα µήτερος. ΟΡ. Ου σόφος, δε έφυν αλήθης φίλος εις φίλους. ΜΕ. 

Δε τι δη τικώρια πάτρος ώφελει σε; ΟΡ. Ούπω] δε λέγω το κἕλλον ίσον απράξιᾳ. ΜΕ. Δετα 
πεος πόλιν πως έχεις, δράσας τάδε; ΟΡ. Μισούµεθα ὁ ὁύτως» ὥστε μη πθοσέννεπευ. ΜΕ. Ούδε 

χέρου ἤγγισαι σον ἁίκμα κάτα γόµους} ΟΡ. τας εκκλείομαι δώµατων, ὅ ὅποι κόλω. ΜΕ. Τύες πο 

λίτων εξαμιλλώνται σε γης; ΟΡ. οίαξ, αγάφερων πάτει το μίσος Τβοίας, 

ΤΕΑΝΡΙΕΑΤΙΟΝ. 

ἨΤενειαῦς. Βεϊηρ ΠπἹοΓε Ισπογαηί [ογδοοίἩ (αι ἐο ἆποω ἀεσεποΥ απᾶά 
1μβίσρ. ΟΠΕΡΤΕς./ε-αγε-δεγναηίς οί {πε(αοἆς, Ψαίενεν ίηοςε αοάςῦε| 

ἨΜενειαυ», Απά ἴπεη ἆοες ποί ΑΡρό]]ο αφεῖςἰ {Ἠεε ἵπ {Ἠγ ἀῑξίγεςςες ὲ 
ΟΚΕΣΤΕΣ. Πε ἀεΙαγς:---Όαί 5ο] Ὦ}γ παίυτε ἵ5 ααβΏί ἀϊνίηςα. 

Ἰενειλυ». Απά ψ]αί-]εησί]-ο{ίἴπιε Ὠας {ΠΥ πιοί]μει”» θγεαίῃ Ῥεεῃ 
σοπεὀ ΟΠΕΡΤΕΒ. ΤΗΙ5 ἆαγ ἶ5 (Πε αἰχί]ῃ:---Πετ {απετα] ργτε 15 δ11] ν/ατπη ! 

Μεκειαῦς. Ποιν «οοη {πε (οάεςξεες σαῖπε οπ {μεε {ος {1γ πιοίπεγ”5 
Ῥ]οοά!. ΟµΕΡΤΕ». Ι Ώαγνε ποί Ῥεεη «Ι5ε, Πον/ενοτ 1 αΠη α 5ἵποετε [γιεπά 
{ο ΠΙΥ {επάς, ὙΤενεταυς. Βαΐ νΏαί ΏονΥ ἀοίῇ {1ε αγεησίηρ οΓ{ΏΥ {α- 
πει αἀγαπίασε {μεεξ Όκερτες. Νοίμίσ-γεί:---αηά 1 σαἱ ἀείαγ εα ια! 
ἰο ποη-ΡείογΠ]αΏςε. ΜΕΝΕΙΑυ5. Βαΐ 1η γεσατα {ο ἰπ εἴίγ Πονν είαπά- 
εδίίποι, α[ίογ οοπηπη {1ης {ῃίς ααί. ΟΕΕΡΤΕΣς. ΊΝεαΓε μαιεά (ο-(Παί-άε- 
5γεε, ἴ]παί ποβοάγ δΡρεακα {ο 15. 

Μενειιλυ5.[ Γιοοχζπο εἰοδείψ.] Νου {οιη (πΙπε Παπάς μή ἰίποι ναρΏεά 
ἴπε Ὀ]οοά αεσοτάἶηο {ο {1ε Ιαγγ5ὸὲ ΟΠΕΣΤΕς. ου 1 απ επ{ ουί {τοιη {Ώε 
Ἠοιςες, ν  πογέσρηος Ι σο. 

Μεκειαυ». Ἡ/ μΙοΓ ο6{]χε οἰάσεης ἶς εἰγ]ν]ησ {ο ἀτίνε έλος {τοπ πε 
Ἰαη4δ. ΟΚΕΡΤΕΕ. αχ, Ἱπιρυίίης {ο ΠΥ βιλοτ ἴ]πα Π]]- ιν] αἲ Ττογ. 

419. Τη Α]άϊι5 απά αἱπιοδέ ονετγ Μ5. 496. Ἡπιςστανο οοπ]θσίιιγοά Τροία, απᾶ 
ὁι ἶς οπη {16 Ὦο{λοῦ ]αγ5 σγεαἰβίγθ58 οἩ { {ἐς ἀῑά Βγποῖς ἁ4ορί. Ῥογεοι εσρ]αῖη8 
ὁι, απᾶ τεηᾷεΙ5 {16 νεΓβε: /'δέγυῖ δίπιης | τὸ Τροίας μῖσος ὉΥ «« τὰ φιιοά ρτόρίεν Τγό- 
ΓΓεόγιώπ, φιέοφἱά ἐάπάδπι νυπέαφτι Γέ11” | απι πάέωπα εδέ ὁαἱιήπ. (ας ννας Ῥτοίνον 

418. ΤΗε νυ]σαίθ τεαάῖης οΕ (ἱ]ς πε | {ο ο απ[οτίαπαίε Ῥά]απιεάς----απά τε- 
19, ὀυ σοφὸς, ἀληθὺς δ᾽ ἒις φίλους ἔφυς κακός. | δεπίθὀ Ἰῖς ἀθαίῖ Ὦγ βονγίης ἀἰδδεησίοη 

424. ΈΟΥ ἐπκλείομαι ΝΙΙΕἩ 1 νναιταπί- [ 1η ἔ]λε {απιῖ]ϊες ος 5ενετα] ος (16 (Υε6ςἵάΠ 
εὖ ὃν Μ55., Αἰάιςδ εά]ίέεά ἐκξάλλομαιι | Ρῖῖαςες αξίεν (χεῖς τείαση {Γοπι ΤσοΥ. 
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ΜΕ. Ἐννῆκα' ΠαλαμΊδους σε τιμωρεῖ φόνος. |» -ιν ν »]- -τν -]- -[ν . 

ΟΡ. Οὔ γ ὂν μετῆν μοι διὰ τριῶν ὃ) ἀπόλλυμάι. |- -ι» --ν -ιν -[ν -ἰνν 

ΜΕ. Τίς ὃ) ἄλλος; ΗἩ που τῶν ὧπ᾿ Αιγίσθου φίλων. |--ἰν-Ἱ- -ἰν-]--Ι- - 

ΟΡ. Οὔτοί μ ὑθρίζουσ', ὧν πόλις τανῦν κλύει. 400 |-- --ν -- -]ν -ᾖ» -]» - 

ΜΕ. ᾿Αγαμέμνονος δὲ σκΏπτρ ἐῷ σ᾿ ἔχειν πόλις : |ν ́ -ιν - ς -]ν -ᾖ» -]ν ή 

ΟΡ. Πῶς, δΐέτινες ζην ὂνκ ἐῶσ ἡμᾶς ἔτι ; |- -ἷν -- -]- -ᾖ- -]» χ 

ΜΕ. Τί δρῶντες, ὃ τι καὶ σαφὶς ἔχεις ἐιπεῖν ἐμοί: ἱν-{ν τν] -ννν -ἴ---ἰν ω 

ΟΡ. Ψήφος καθ) ἡμῶν ὀΐσεται τη» ημέρα. |--ἰ--||--ἰν---ι-- 

ΜΕ. Φυγεῖν πόλιν τήνὸ» Η φανεῖν, Ὦ μη Φανεῖν; 49 ὅὃ [» -]ν -]]- -]ν -ᾖ- -ἰν - 

ΟΡ. Θανεῖν ὑπ ἀστῶν λευσίµω πετρώµατι. |» -ιν --- -]ν -ν -|» ν 

ΜΕ. Κῷτ ὀυχὶ φεύγεις, γῆς ὑπερθαλὼν ὅρους : [- -ἰν-|--ιν [ν -ν - 

ΟΡ. Κύκλω γὰρ ἑιλισσόμεθα παγχάλκοις ὅπλοις. |» -]ν -[- . υ]» -]- -ν « 

ΜΕ. Ἰδία πρὸς ἐχθρῶν, Ὦ πρὸς ᾿Αργείας χερός ; [νν -ἰν -- -ἰν-]- -ἰνν 

ΟΡ. Πάντων πρὸς ἀστῶνι ὡς άνω" βρα χὺς λόγος.440]- -|ν -- -ἰν -Ιν-ινν 

ΜΕ. Ὦ µέλεος, χεις ξυμφορᾶς ἒις τὀύσχατον. [-νν]ν -|--ἰν-]--ινν 

ΟΡ. Ἐΐς σ᾿ ἐλπὶς ἡ ̓ μὴ καταφυγὰς ἔχει κακῶν. Ἱ|--]ν -|-ν {ν -Ι»-ἰν- 
----------- 

ΤΗΕ ΟΗΒΡΕΒ, ΑΝΡ ἘΝΟΠΙΡΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ., 

(ΜΕ. Ἐυνήκα" φόνος Παλαμήδους τιµιώρει σε. ΟΡ. Ὃυ γεου µέτην μοι’ δε δία τρίων απόλλυ- 
Μαι. ΜΕ. Δε τις άλλος; Ἠπου άπο τῶν φίλων Αιγίσθου. ΟΡ. Ούτοι, ὧν πόλις τάνυν κλύει, 

-. ὑθριζούσι µε.' ΜΕ. Δε πόλις έᾳ σε ἔχειν σκήπτεα Αγαμέμνονος» ΟΡ. Πως, ὄΐτινες ουκ ἔτι 
εώσι ἥμας ζην; ΜΕ. Δρώντες τι, ὁ τι έχεις είπειν ἔµοι και σάφες. ΟΡ. Ψήφος τηδε ἥμερα 
οἴσεται κάτα Ἡμων. ΜΕ. Φύγειν τήνδε πόλω; Ἡ 3άνειν η µη 9άνειν; ΟΡ. Θάγευι ὕπο άστων 
λεύσιμω πετρώµατι. ΜΕ. Και είτα ούχι Φύγεις, ὑπέρθαλων ὅρους γης» ΟΡ. Γαρ ἑιλισσόμεθα 
κύκλω παγχάλκοις ὅπλοις. ΜΕ. Προς ίδια ἔχθρων, Ἡ προς Αβγείας χέρος» ΟΡ. Προς πάντων 
άστων, ὡς 9άνω' λόγος βθάχυς. ΜΕ. Ώ µέλεος, χεις εἰς το έσχατον ζύμφορας. ΟΡ. Εις σε 
ὁ ἔμη έλπις έχει κατάφυγας κάκων. 

ΤΕΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. ι 

Μενειαυ». ΤΙ απἀθγείαπά: (ἶε ἀσαί]ι ο{ Ῥάϊαππεᾶε ἵς υγεαἰκίησ-γει- 
σεαποε ο) {πς6ε. ΟΠΕΡΤΕΡ. Ἰ Πεγείη 1 αἰ-]εα»ί Ώαά πο «Ώαγε :---ΠΟΥ- 
ενεν (Πτουιρϱῃ {πγεε-ρεγεοης [ απι υπάοηα. Μενειλυς. Βιί νο εἶἰσε 2 

ο 19 τὲ οσα {πε [Ιεπάς οἱ βλρίίῃιις» ΟπΕδΤΕς. ΤΠΕΥ, πνποπη πουν (Πε 
οΙίγ οὔεγς, Ῥειρεοιία πῃε. ἸΠπνειαυς. Ῥιΐ ἀοες ἶια οἰίγ 5αῇει ίπεε 
ἴο γγ]ε]ἀ Ασαπιέιηποπ”5 «οερίγεὺ Όκερτες. Πον---ἴΠεγ Υν]ο πο ]οησεν 
«8υΠεΓ 5 (ο νε} Μενειαυῦ». Ὀοῖπο γ]αί, νΥΏ]οἰι ἴἶχοιι σαηςί τε]αῖε {ο 
Ώλε 48 4 οεαγ-{αοί ὃ ΟΚΕΡΤΕΣ. Ῥεηίεηοε πνΙ]] {Ἠὶς ἆαγ Όε ρασεεά αροῃ 15! 
Μενειλυς. Το Ὁο Ὀαηίριεά (με σίαίεὸ Ον {ο ἀῑςε---οτ ποί {ο ἀῑεὸ Ο- 
ΠΕΤΕΡ. Το ἆῑε αἲ (ἶιε ἰναπάς ος {πε οἰ(ίζεη ὮΥ {ε ρε]ῖης 5ίοπο, ΜΙΕ- 
νΕΙΑῦΦ. Απά γεί ἴοιι Πεεεί ποῖ, εδοαρίησ-Ῥεγοηπά {πε Ὀουπάατίες οί 
ἴηε γεα]σ. ΌΚΕΡΤΕς. Ἐου νε αγε φυγγουπάεἆ ο1ἱ-εγειγ-εῖάε Ὁ} ΏΓαΖεΏ 
αγ! ἸἨενειλυς, Τη ρτίναςγ Ὦγ ίοες, ογ ὈΥ ἴπε Αιγσῖνε παπά δ Ο- 
ΒΕΞΤΕΣ. ὮΥ αἲ! ίηε οἰίίζεης, ἴἶαί ἴ ἀῑς:----ἴἶε ἰαἱα ἶ5 Ὀν]εί! 

ΜΕνειαυς, ΟΙ 1 υΠΠαΡΡΥ-ΠΙΠ, ἴμοι ατὶ σοῖηε {ο {πε οχίγεπιϊίγ οἳ 
π]κ[οτίαπε! ΟΕνΤΕς, Όρου ἴἶιες Π1Υ Πορε Ὀι]]άς ηεν εκοαρο ΕΓοΠΗ ]]ς. 

495. Α]άπς παπά εενεγα] ΜΒΒ, Ίνανε φύ- | απι ἵποβηεά {ο (π]ς, οας]{ ια επο[ῖο 
Ίου. Β0π]θ, φόνο. ὮῬΟΙΦΟἨ τεσαγἆεὰ φόνος ; που ἴο ϱθ ]οΐποά {ο έλα ραν(ο]ο Ῥοέογθ 
αφ ἀεείάε(]γ {ἶιο Ῥοε, ο 1ες Ὀεσααςο {ο ροη]{ ο α ννογά ννετε- 

4585. ἨνιποΚ Ἰας ὀυκ. ὂυ [ο ὁὃ γ΄ ὂυ--- ; 98 ἴε Βπαὶ »γ]]αῦ]ε ἶς Ἰοῦς, ππίεςς Τί Όε 
αυ Αἰάῑς νι ππαπγ ΝΤ5Φ. ὀύκουν, Ὃν ροδί(ἶοι, αυποί Ἠανο α οΙΤΟΙΠΙΠΕΣ. 

439. ΒοΙΝΟΠ, που νν]έοιιέ ἐἶνς απ]λουῖ- 494, ψῆφος καθ ἡμῶν ὀίσεται» ἔλιο τοξο 0 
ἵΥ οἱ ΜΑ6. απά Τοχἰοορ{αρΙιοῖ», μ]νος ”- ; ῥαϊίοί τοὐ11 ὃὲ εανγὶεὰ αςαἰπδέ 9. 
που 38 0η νγοζά. Α ἀἰδί]ποίίου ρετιαρς 487. Αἰάι8, Βταποῖ, απά α Γενν οίμογς 
βου]ά ο Ἠ]αάο Ὀθίννεθη ὕπου, αἲί, απ ΡΓοίειν ὑπερεάλλων, ἴμε ΡΓεδοπί:----Όαά]γ. 
Ἴπου, ϐἰτὴπι Ὑεί ἵη ποῖ(]ιο ἰηδίαηςο,Ἰ 489, Ηοτε Α]άῑῑδ σῖνε χθονὸς ΟΥ χερός. 

. 



55 445, ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

᾽Αλλ᾽ ἀθλίως πράσσουσιν ἐυτυχὴς μµολὼν |--]ν-|--ἰν -Ιν-Ιν- 

µετάδος φίλοισι σοῖσι σῆς ἐυπραξίας, |νν -ἰν-ν -ἰν-|- -ἰν - 

καὶ μὴ µόνος τὸ χρηστὸν ἀπολαθὼν ἔχε, 416 |--ἰν -ἵν -ἰεν ν]ν -ἰνν 

ἀλλ ἀντιλάζου καὶ πόνων ἓν τῷ μέρει, |--ιν---Ι--[--]- - 

χάειτας πατρῴας ἐκτίνων ἔις ὃύς σε δεῖ, |ν ω -]» -]- ιν -]- -[ν - 

Ὄνομα γὰρ. ἔεγον ὃ ὂνκ ἔχουσιν ὃν φίλοι, |» ν]ν -ᾖ- -]ν -ᾖ» -Ίν » 

ὃν μὴ ᾽πὶ ταῖσι συμφοραῖς ὄντες φίλοι. |- -]ν -ᾖ» -]ν -]- -ᾖν ν 

ΧΟ. Καὶ μὴν γέροντι δεῦρ ἁμιλλᾶται ποδὶ 4500 |- -]ν -ᾖ» -[ν -]- -ιν ν 

ὁ Σπαρτιάτης Τυνδάρεως µελάμπεπλος, |ν - |» -]- -ιν ων Ξ |ν » 

κουρῷ τε 9υγατρὸς πενθίµω κεκαρµένος. |--ννν||- -ἰν-]ν [ον 

ΟΡ. ᾽Απωλόμην, Μενέλαε’ Τυνδάρεως ὅδε [ν-|» [ον -Ίν-» “τν 

στείχει πρὸς ἡμᾶς, ὁῦ μάλιστ᾽ ἀιδώς μ ἔχει |- -ιν -ᾖ- -ν -ι- -]ν -- 

ἒις ὄμματ᾽ ἐλθεῖν, τοῖσιν ἐξειργασμένοις. 400 . - |» -]- -]» -]- -ν - 

Καὶ γάρ μ ἔθρεψε μικρὸν ὄντα᾽ πολλὰ δὲ |- -]» -ν -]ω -ᾖν» -]ν » 

Φιλήματ' ἐξέπλησε, τὸν ᾿Αγαμέμνονος [νυν -Ινν ήν -ἷνν 

παῖὸ ὠγκάλαισι περιφέρων, Λήδα 9) ἅμα, |- -ἰν -τνν »|» -]- -ᾖν » 

τιμῶντέ µ᾿ ὀυδὲν ἤσσον, Ἄ Διοσκόρω. |--ιν -ᾖν-ίν -Ιν-ιν- 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΒ, ΑΝΡ ἘΝΕΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

΄Αλλα µόλων εύτυχης πρασσούσι άθλιως, μέταδος σοίσι Φιλοίσι σης ευπράξιας, Καὶ µε έχε ό- 
νος το χρήστον απόλαξων, άλλα αντιλάζου πόνων και εν τῳ μέρει, έκτυων πατρώας χάριτας 
εις ὅυς δει σε. Γαρ ι φίλοι εχούσι ὄνομα» δε ουν έργον, δι µη όντες Φίλοι ἐπι ταίσι σύµφοεαις. 
ΧΟ. Και µην ὁ Σπαξτιάτης Τυνδάρεως γερόντι πόδι ἁμιιλλάται δεύρο, κελόμπεπλος τε κεχάρ- 
µενος πένθιµω κούρᾳ Ἀύγατρος, ΌΡ. Απώλομαν, Μενελάε' ὅδε Τυνδάρεως στείχει προς ἥμας, 
εις όμµατα ὃν έλθειν αίδως έχει µε µαλίστα, τοίσι εζειργάσκενοις. Ταρ και εθρέψε µε όντα 
µίκρον’ δε εζεπλήσε πόλλα Φιλήματα, περίφερων αγκαλαίσι τον παίδα Αγαμέµργονος, τε ἅμα 
Λήδα, τιμώντε µε ούδεν ἥσσον η Διόσκορω. 

ΤΒΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ.ε 

Ἠ/πεγείογε, Ὀεῖπσ οοἵηε ΡΓοδΡετοιβ!γ-εἰγοιπιείαπεεά απἹοΏσ {ποβε 
ναί αγε [ατίησ νγο(α]]ν, ἱπρατί (ο {Ώγ {ΓΙεηά» α «Ώαγε ο{ {Πγ ροοά {ογ- 
ἴαπες απά εΏ]ΟΥ ηοί βΙΠςΙΥ {λε Ῥεπεβί ν’ΠΙοΙ (οι Ἰαρί γεσεϊνεά, Ὀυέ 
υηάετίακε εεΓνίοες αἶκο 1η (αγη---ΓεραγίΠρ Ραΐεγια] {ανοτς υηίο ἴποςε 
οι ουρΏίεςδί. Ῥεσαιφε {ηοβε Γ{ΓγΙεπάς Πανε (Πε παπῃε, Ὀμί ποῖ ἴπε τε- 
α1{γ, νο αγε ποί {γιεηάς η υηίον/αγά-εγεῃίς. 
Οπου». Απά Ἰο! (Πε Βρατίαη Τψπάατας νίῃ ασεὰ είερ 15 (ο]]ης 

Ἠπετγν/αγά, ο]αά-ἴπ-α-εαβ]ε-σαγπιεηπί, απά 5«Ώογη ἵη πιουτη{α] {οηβαγε 
{ο Ἠ]5 ἀααρΗΏίες, 

ΟπΕΡΤΕ». Γαπι υπάοπε, Μεηε]άνς :---πετε ἵς Τνπάατις πηα]ης {ο- 
π/αγἆς 5, Πίο ΨΠοδε Ῥγέξεποε {ο 6ΟΠΠΕ, «Ώαίπε οογετείΏ πε πηοβί-οί- 
ο], οη αεςοιηί οἱ {Πο ἀεεάς ἀοπθ. Ῥεσαμςε, ίοο, Ώε παγίυγεά πε πΠεη 
1 ννας Π{]ε---αηά Ἰοαάεά πιο νίῃ Π]αἨΥ Κίδδε», ἀαπά]ίης ἵῃ Ἠϊ5 αγΠῃ8, 
Αραιπέπηποη”ς ΒΟΥ; απά αἰ-ἴΏε-δαπης-ῖπιε ἀῑά ],έάα---Ὀοι] ος (ἶχεπι 
Ἠοποτίηπς πε ποίμ/ης Ἰε5ς (παπ (λε (ννίη-ρτοσεηΥ-οί-2οΥ6. 

444. Τη Ῥαγηοφ εἀΠῖοη νο Επά τῆς | {πετ ος άκίου, Ῥό]ης, Πέ]εμα, απ Ο1Υ-΄ 
{οΥ σῆς. Ἔιιε οηθ ΠΠΔΥ Ώε α8βΡοοἆ α ἴ]ε | {επιηέρίγα, αοοοτᾶΙΠρ {ο 8οπΊε πιγ{]οΙο- 
οίπες, Ότί απἰνο]{γ 15 1η {Ἀνου ος σῆς. | αἰδίς---νλί]ε οίμεις αβήγπη ἴαί 8ἱις νναθ 

454. ἀιδώς μ᾿ ἔχει, 8ιαΠιέ ]ιαδ ΟΥ Ῥο5868- | ΟΠΙΥ ΏΥ9ε {0 Ηέ]εη, ψηοδε γεα] πιοίπες, 
δεί] ππε, 1.Θ., οὔεγιῦ]ιεῖπιβ Οἵ εοΏετὰ πιο. ἴ16υ 5αγ, ἵνας Νέπιερῖς. 

465. Τη α ΠΙΙΠΟΡΙ{Υγ ος ΜΒ. ἡμαρτημέ- 459. 1 ἐάα”5 {ντο 80οΠ8. οὐχ. Οάξίου αἲπἀἆ 
νοις ΟΟΕΙΙΤΡ 1η Ἰει οἱ ἐξειεγασμένοις. ΓῬόΜασ, νοτο σα)ιεᾷ Τ1ό5σοΓ1, οἳ ου ε8 

458. Ἐου Λάδα, ἴθ ποπηϊπα(ῖνε, Α]άπβ , (νίη-νογη, Ώεςαδο {1π6Υ νεγε τεροτίεά 
μας Λήδα, {πε ἀαΐϊνθ, Τέάα νγα» νν](ε οί [το μανε ῬΏθεπ Παίσ]ιεὰ (τοπ αη ος Ἱπι- 
Τάόπάατης, Κίπς οί Βράτία; 5116 νγα5 πιο- ΄ Ῥγερμαίεά ὮΥ δήρΙίογ. 



ΟΡΕΣΤΗΣ. 4600. 39 

“Οἷς, ὦ τάλαινα καρδία, ψυχή τ΄ ἐμὴ, 460 |- -ν -ἰ» -ἰ» -]- -]» εὶ 

ὠπέδωκ) ἀμοιοὰς ὂυ καλάς. Τίΐνα σκότον ἱνν ιν -|- ιν τινν 

λάθω προσώπω: Ποῖον ἐπίπροσθεν νέφος | -ἷ- -|- -ινν υ]- «ων 

|--]νἴν-Ιν-Ι--ίν- Φῶμαν, γέροντος ὀμμάτων φεύγων κόρας; 

ΤΥΝΔΑΡΕΩΣ. 

Ποῦ ποὺ 9υγατρὸς τῆς ἐμῆς ἴδω πόσιν |- -]ω -]- -ι» -» -]ν ν 

Μενέλαον; Επὶ γὰρ τῷ Κλυταιμνήστρας τάφω 4600 ἱνυ-[ννν]- -ι» -]- -]ν- 

χοὰς χεόµενος, ἔκλυον ὡς ἐις Ναυπλίαν |- -νυνννν]ν -]ι- -]ν - 

κοι ἕὺν ἀλόχω, πολυετὴς σεσωσµένος. [κ νν]- τιν ιν ιν» 

”"Αγετέ µε᾽ πρὸς γὰρ δεξιὰν ἄντοῦ Φέλω ων ν]ω -ᾖ[--ιν -|- -]ν- 

στὰς ὠσπάσασθαι, χρόνιον ἐισιδὼν φίλον. |-- τν -]- ν »]» -ᾖ» -]ν ν 

ΜΕ. Ὦ χαῖρε πρέσθυ, Ζηνὸς ὁμόλεκτρον κάρα. 410 |- -ἷν -]- -]» ω »]- -]» ν 

μα χαΐρε καὶ σὺ, Μενέλεως, κήδευμ᾽ ἐμόν. |- -ν -ῃ» ν ν]ν -[- -ἷν ω 

"Εα. τὸ μέλλον ὡς κακὸν τὸ μη ἐνδένωι. [ν-ἰν -» -ᾖν -ᾖν -]ν » 

Ὁ µητροφόντης ὅδε πρὸ δωμάτων δρώκων [υ-ν -|-νν]ν -Ιν-Ιν - 

στίλθει νοσώδεις ὠστραπᾶὰς, στύγημ ἐμόν. |- -[» -η- -]ν σεν -]ν ε 

ή λα. 

ΤΗΕ ΟΠΒΡΕΗ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΌΟΑΤΙΟΝ. 

/ 

Μενέλαε, προσφθέγγει νι ἀνόσιον κάρα} 

Ὁις, ω ταλαύνα κάβδια» τε έµη ψύχΗ, ἀπεδώµα ου κάλας αµοίρας. Τίνα σκότον λάθω προσώπω; 
ΠΙοίον νέφος Ῥώμαι επιπρόσθεν, Φεύγων Χόρας ὄμµατων γερόντος» ΤΥ. Που, που ίδω Μενελάον πό- 
σιν της ἔμης 3υγάτρος» Γαρ χεόμµεγος χόας ἐλιτῳ τάφῳ Κλυταιμνήστρας, ἔκλυον ὡς ἥκοι εις Ναύ- 
πλιαν ἕυν άλοχω, σεσώσμενος πολύετας. Άγετε με γαρ »έλω στας προς δέζιαν αύτου ασπασάσ- 
θαι εἰσιδων χβόνιον Φίλου. ΜΕ. Ω χαίρε πεέσρυ, κάρα ὁμολέκτεον Ζάνος, ΤΥ. Ω χαίρε Ναι συ, Με- 
γέλεως, έµον κηδεύµα. Έα᾽ ὡς κάκον το κ είδεναι το μέλλον. Ὁ ὅδε µητροφόντης δράκων στίλθει 
πεο δώµατων νοσώδεις άστραπας, ἔμον στυγήµα. Προσφθέγγει νιν, Μεγελάε, ανόσιον κάρα } 

ΤΕΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 

Έου νι Ππἰο]-ἰΚιηάποςςες, Ο νγειεΏεὰ Ἠεατί, απά ἴἶποι ΠΠΥ 5ου], 1 Ώαγα 
σἶνθι πο Παπάδοιηε τείγηΒ. {1ἱίγεσδεά(ψ.] ἩΝ ἰιαί ἀατ]ς-νεἰ] οαπ [ ίακε 
{ος ΠπΙΥ οουπίεηαποεὲ Ναί εἰοιά «απ 1 ρίαοε Ὀείογε τηε, ἰΠαί [ πιαγ 
ανοἰά {α σ]αποες οἱ {λε οἰά-παμ)5 εγες ὸ 

Ἕνκνακυς. [Επἰοτίπο σἷοιω[ψ απιἀ 5ογγοιυ/ωζίψ.]  Ώεγε, ννπεγε σα 1 
«66 Ἰεπε]άμς, ἰΏε παςῦαπά οἱ ΠΥ ἁαισ]Ώίενὃ 

Έου α5 1 να ρουτίης οί ΠΙΥ Ιραί]ους οἩἨ {Πθ {οπηῦ οΓ Ο]γίεπαπόκίτα, 
1 πεατά (μαί Ώε ἰςσοίπε {ο Ναήρ]ία νηἰ(] Ὠ]5 νν]{ε, κα{ε (Πτοιισ]]-α-]επσί]- 
ο{-γεατε. [Το (λε 6Λοτα».] Οοπάσεί πιε {ο Ἠἶπα:----{οτ []οης, 5ἰαί]οπεά 
ΡΥ Πὶς τ]σἰι{-Παπἀ, (ο δα]αίε Πἰπῃ---ΙοοΚίης οὮ ΠΙΥ Ίοησ-αὔεεηί [γιεπά. 

Ἠενειιλυς. Ο Μαὶ]! οἰά-πιαη, {Ώου ρεΓδοΏᾶσε ρατίακίησ οί {πε δαππε 
Ῥεὰ ψιΏ ὸονε! Τννρλπυς, Ο Πα![1 έχοι ἴοο, Μεπε]άις, ΠΩΥ ΚΙΙκπΙαη. 

ΗΠεγ! ια απ εν]! ἴέ ἱ5 ποί {ο Κπονν {με {αΐαγε ! Τ]ϊ9 πιοί]ευ-]αγ- 
ἵης ἀταροη [Ροϊπέια ἐο Ογέσἐὂν.] σ]αγες Βείογε {με Ίουδε 9 ρες[!]εῃ- 
αἱ ϱ]εαίΏς----ΠΙΥ ἀείεείαίϊοη! [Ηετε ΙΗεπεῖάις υ)έδρεγς δοπιεἰλῖπις {ο 0- 
γόφἔ9.] Ὠοςί ἴἶοι αοοοθῖ Πἰσι, Μεηε]άινς, {πε ἀηδαποιἰβεὰ Ἠεαά ὃ 

467. Ἡετο Α]άῑῑ5 Ίαν ἥκει, ἵη ννλΙο] Ίιε 
ἵ8 Όοτπο οί Ὀγ οπιο Μ98., αἰίοιβ] 1η 
Όιε στεαί(εδί ρατί (θα γοαάίης 15 ἥκοι, 

ΑΤ0. Ὦοἵδοῦ Ἠαβ Ιπ ΕΠ Ίηε {πους]ί 
Ρτορετ {0 {γαπβροςε (Πεδεσοπά απ ἑγά 
νοσ(ς, σἰνίηρ χαῖςε πεέσθυ {ΟΥ πκέσου χαῖ- 
εε. Νο οπο ν]ἰ ἆεηΥ (ἰιαί ο1ἴ]θυ εχΡΓεδ- 
8ἱΟη ἶ σοος---Ραἱ 5ΗΗ1 Ἐπήρ]άδς ντοίθ 
(α8ίλογε ἶ5 ΓοᾶΦΟΠ {ο Μ]ήη]ς νε ἀῑὴ) πρέσθυ 
χαῖεε, 1ἳ 19, ἴο ΦΥ [πε 1εαδί οΓ1ξ,πιοδί πἩΠ- 

ρανάοπαῦ!γ αθειπαῖης ἵη Ῥούσοη {ο αἶτατ 
ια ογά6υ οί {116 υνοΓἀς, {ος ἔπεπιετε ΡΙΓ- 
Ρο56 ος ρ]οαδίης α ΜΙΟ(ΘΓΗ 64Γ. 

479. Αἱάιι9 αφθίσης 1] απά {θα (ντο 
(ο]]οννίην ναυφθ», {ο ΝΤεπεἰάβ. 
49. Τις εχΡΙΘΡΘΙΟΗΠ µητροφόντας δεά- 

κωνν Ἰποί]ιεγ-δ]αμίτιᾳ ἀγαβοΠ, Ο66ΙΙΤΝ αραϊῃ 
1η Ἰπο 14322, ὑε]ονν. Τΐιο ο]ο]α»ί ε- 
ΠΙΔΤΚ5, ἴἰναῖ Τη ΡοίἩ ἴ]χθες νεΓ8Ε5, δράκων, 
ἀφαβοπ, ἵ8 ιιδες {ΟΥ ἔχις, 5πα]εε ΟΣ εἱρεῦ, 



40 470. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ο.” 
|-τ]κννΙν-ἰν -ἴ--ἰν- 

ΜΕ. Τί γάρ; Φίλου µοι πατρός ἔστιν ἔκγονος. 

ΤΥ. Κείνου γὰρ ὅδε πέφυκε, τοιοῦτος γεγώς» 

ΜΕ. Πέφυκεν' ει δὲ δυστυχεῖ, τιµητέος. |» -Ίν -ν -]ν -ᾖ-- -]ν ων 

νι Βεοαρθάρωσαι, χβόγιος ὢν ἓν βαρθάροις. |» -ᾖν -]ι- υ ν|ν -]ι- -ν - 

ΜΕ. Ἑλληνικόν τοι τὸν ὁμόθεν τιμᾶν ἀεί. 450 |--|ν-]-ν ιν -||--ἷν 

ΤΥ. Καὶ τῶν νόμων γε μὴ πεότερον ἔῖναι φέλευ. Ἱ|--]ν-Ιν-Ιννν]--]ν- 

ΜΕ. Πᾶν τοῦξ ἀνάγκης, δοῦλόν ἐστ ἓν τοῖς σοφοῖς. |- τν -ι- -]ν -]- -]ω- 

ΤΥ. Κέκτησό νυν σὺ τοῦτ, ἐγὼ ὃ ὂν κτήσοµαν. |- -ιν -ᾖν -ιν -]- -]ν ω 

ΜΕ. ΟρΥ3 γὰρ ἅμα σου καὶ τὸ γῆρας, ὂν σοφόν. |-- -]νν ν]--|ν-|ν -(νν 

ον. Πρὸς Ττόγδε σοφίας τίς ἂν ὦγὼν ἥκοι πέρι 5 450 |- -[ννν]-νν]ν -]- εν 

Γι τὸ ν»αλὰ πᾶσι Φανερὰ, καὶ τὰ μὴ καλὰ, |-νν]ν -[νυν]ν -ν-ἰνν 

ζούτον τίς ὤνδρῶν ἐγένετ ἀσυνετώτερος, [--[ν-Ι-νν]ννν ήν εν 

ὅστις τὸ μὲν δίκαιον ὂνκ ἐσμέψατο, |- -]ν -- -]» -|- -]ν ν 

ὀνδ ἠλθεύ ἐπὶ τὸν κοινὸν Ἑλλήνων νόµου |- -]ν ω -]- -ἷν -]- -|ν ν 

Ἐπεὶ φὰρ ἐξέπνευσεν Αγαμέμνων βίον, 490 [- -ιν -ν -ι» νν|- -ἰν ω 

πληγεὶς θυγατρὸς τῆς ἐμῆς ὑπὲρ κάρα, |--|ν -Ι- -ἰν -ἵν-Ιν- 
ἄίσχιστον ἔργον, ὂν γὰρ ἀινέσω ποτὲ, |--]ν-Ι.-Ιν-Ιν-ἰνν. 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗΕΗ, ΑΝΌ ἘΝ(ΙΙ5Η ΑΟΟΒΡΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

ΜΕ. Γαρ τι; Έστι έκγονος πάτρος Φίλου µοι. ΤΥ. Γαρ κείνου πεφύκε ὅδε, γέγως τοιούτος» ΜΕ. 
Πεφύκε" δε ει δύστυχει, τιμήτεος. ΤΥΎ. Βεοαεθαρώσαι, ὼν χεόνιος εν βάρξαβοις. ΜΕ. Τοι, Ελλήνι- 
Κον) άει τίμιαν τον ἅμοθεν. ΤΥ. Και γε µη Ψέλει είναι πρότερον των νόμων. ΜΕ. Παν το εξ ανάγ- 
κης; ἐστι δούλον εν τοις σόφοις. ΤΎ. Συ γυν κεκτήσο τούτο, δε ἔγω ου κτήσοµαι. ΜΕ. Γαρ όργη και 
ἅμια το γήραςσου, ου σόφον. ΤΥ. Προς τόνδετις ἄγων αν ἥκοι πέρι σόφιας»Σ Ει τα χάλαγκαι τα μη 
κάλαν Φάνερα πάσι, τις άγδρων.εγένετο ασυγετώτερος τούτου, ὅστις µεγουα εσκέψωτο το δικαίονν 
ούδε ήλθε έπι τον κοίνον γόκκο) Ελλήνων} Γαρ έπει Αγαμέμνων εξεπνεύσε βίον) πλήγεις ὕπερ κά- 
ρα της έµης Νυγάτρος, αισχίστον έργον) γαρ ούποτε αίνεσω, 

ΤΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

ΜΕΝΕΙΑυύ5. Ῥεσαιςε ψγὸ Ηε Ιείπεσοη ο{α {αίΠετ νῖιο ν/αβ ἀεαγίο 
ππο. Τσκραευ». Έογ {γοπα Ἠ]πι ἀῑά (Π]5-{[ε]]ου ερτῖησ, Ὀεῖης δει α5 ηε 
Ι15ὸ ἸΜενειαυς. Πο ἀῑά ----απά, 1{ Πε Ὀε Π{οτίαηαίε, ηε 5Ποι]ά Ώε τες- 
Ῥεοίεὰ! Έσνραπυς [ 4ποτιίψ.] Τποι-ατί-Ώεσοππε-α- Ρατραγίαη, (μτουρΏ 
Πανίησ Ρ6εη Ίοης απἹοησ Ὀατραγίαης! Ἠενειαυς. Ναγ! 15 ἴἶε ατε- 
οἶαη-{αθμίοη αἱν/αγ5 {ο γεγεγεησε οοηβαησηΙηΙ(γ! Τσνραπυς. Απά αἰ- 
50 ποί {ο ΨΙ5ῃ {ο Ώο αὔΌογε {ῑε Ίαμς. ἨΝΓενειαυς. Ἐνετγ (Πίπρ ατῖεῖηρ 
{τοπ πεοεςδῖίγ 15 «αΏαειν]εηί {ο Ἠεγ απἹοησ {Πε νν]ςε. Τσνρααῦ». Ώο 
ἴποι, ἴπεη, Πο]ά ἐπῖς ἀοοίτίπε, Ῥιί 1 υν] ποί Πο]ά Ἡ. ἨΜενειαῦς. Αί- 
α]-εγεηίς απΏρετ, απᾶ νη(]-]ί (πῖπε ασε, 16 ποί νη]δάοπη ! 

Ένντνλαυ». [Το έ]ιε 6]ογις. ] ἩΝ ΤΠ ε1ἱ5 Ῥετεοηῦ ν/αί οοΠίΓΟΥΕΙΑΥ «3Η 
ίπεγε Ώε αΏουιί νγιςάοπι 2---Ι[ ννΏαί-αεί]οπς ἆαγ6 σοπηππεηάσαθ]ε, απᾶ ναί 
4Ττε ποί εοπιπιεπάαβ]ε Όε Ρρ]αῖη {ο αἰἰ, γΨ]αί-οπε οἱ ππεΏ γ/85 εγεΓ ΠΠΟΓΕ 
υηγγίδε Παπ Ὠε, ννπο Ἠαίῃ ηοί Ιπάεεὰ γεσαγάας ]αδίΐσε, πος ἀοεεἀεά {ο 
ἴπε «ΟΠΊΠΙΟΙΙ Ίαν/ ο {πε (γοθεκς}) 

Έοι ΝἹεη Ασαπιέπιποη Ἠαά Ὀγεαίδεά ουί 5 Π{Ε, «πη]έίεη ου ἴπε πεαά 
ΡΥ ΠΙΥ ἆαισῃΏίευ, α Πλοδί-εΠαπιείυ] ἀθες, ({ου 1 νι] πεγετ αρρτονε οἳ 11,) 

476. Ταπι ἀοπΏί{] νν]εί]ΕΓ πατρὸς ἔσ- 
τὴν» ΟΡ πατρός ἔστω 6 {θα]]γ {πε έγαθας- 
εεπίματίοη, 1{ ἐστὶν Ὦο Ἠετε επηρ]ατῖς, 
116 οπιρ]ιαθῖς προπ 1έ ΏΊαΥ Ὀε ΙΥΡεἆ α5 α 
ΓΘΣΟΠ νΏγ 1{ οαςμ{ {ο τείαῖη 15 ασοεηῖ. 
Ἠαά {πο ΡΓοποπΗ, ννΙς]ι 15 {11ο ηοπα ἱπᾶ- 
{ϊνε {ο ἐστὶγ, ΏεεΠ οχρΓθββεά, ἴ]ε οπηρ]ια- 
»ἶν,  Ἰπιαρίπο, Ὑγου]ά Ώαγε Ώθοπ ο {1ο 

ΡΙΟΠΟΠΠ. ΈΟΓΡΟΠ ϱνθβ πατρὸς ἔστὶγ, αι 
Μπδστανθ, κατρός ἐστι, Υη]]ι α κε τοι απ 
ὉΥ πιδίαία. Φοπιθ Ἠανε ὅδ' ἐστίγ. 

489. Τπ οπο ΟΥ (ντο ΙΡ. νε απ εγὼ 
ὂν πεκτήσοµκαι {ΟΥ ἐγὼ δ᾽ ὂυ κτήσοµαι. 

486. Υατίοιι γεαάΙηρβ ος (Πῖ5 νειβθαΓθ 
πιεί νη λε] :---οΠΙεβΥ 14ἱε {απεῖθς. 
491, ΑΙάῑς Ίναβ γένετ----ΒαΓΠ6β, γετ”. 



ΟΡΕΣΤΗΣ. 499. 4] 

χρῶν ἀντὸν ἐπιθεῖναι μὲν ἁήματος δίκην [ινε ν|--ν-Ιν-ι»- 

ὁσίαν διώκοντ’, ἐκθαλεῖν τε δωμάτων |» »-]--|- ιν -ἵ»-ιν- 

μητέρα, τὸ σῶφρόν τ ἔλαθεν ἂν τῆς ξυμφορᾶς, 495 |- νν|ν-||-νν]ν-ί|--Ιν- 

ο ..... Ν ”. /{ πα νά γόο σἡ .. 
χαιν του 'οµου π αν ΕΓΧΕΤ ) ευσεοΏς τ αν Ἠγε 

Νῦν ὃ) ἐις τὸν ἀντὸν δαίµον ἦλθε µητέρε. [--ἰν-Ι- ιν -ινν 

Κακὴν γὰρ ἀυτην ἔνδίκως ἠγούμενος, |» 2 [ν -]- -]ν -]- -ιν ιό 

ἄυτὸς κακίων µητέρ ἐγένετο κτανώ». |----|--ἰνν τν -ι-- 

Ἐρήσομαι δὲ, Μενέλεως, τοσόνδε σε’ ὀ00 |» -{ν νυν] ν-ίνν 

ἐν τόνδ ἀποκτείνειεν ὁμόλεκτρος γυνΏ, |--]ν -|--Ινν ν- -Ιν- 

χὼ τοῦδε παῖς ἀῦ µητέρ ἀνταποκτενεῖ, |--ν-Ι|--ἰν-Ιν-Ι-- 

--ἷ-ιᾖ-ν 1» ἴν ]νν 
--ἷν Ἱ-ἶν-Ις-ν- 

5056 ἱν-Ιν-ΙνΙνννν-ιν- 

|--ἷν-ἷν -ἷ--ἶ--ἰν- 
--ἷν -ἷ--ἰν-ἰν-ἰν- 
--ἷν κ Ι--ίν--- 

1ΗΕ ΟΝΡΕΠΕ, ΑΝΕΟ ἘΝΟΙΙΣ5Η ΑΟΟςΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

χβην αύτον μεν επιθείναι ὅσιαν δύωην ἁέματος διωκόντα, τε έκβαλειν µήτερα δώµιατων, τε αν έ- 
λαθε το σώφρον της ζύμιφορας, και τε αν είχετο του νόµου, τε αγ Ἠγ εύσεοης. Δε νυν ήλθε εις τον 
αύτον δαίμονα µήτερι. Γαρ έγδικως ἡγούμενος αύτην κάκην, αύτος εγένετο καχίων κτάνων µήτεξα. 
Δε τοσόνδε, Μενέλεως ερήσομαισε’ ει γύγη ἁμολέκτρος αποκτειείε τόνδε, και ὁ παις τούδε αυ αγ- 
ταπόντενει µήτεραν και Επείτα ὁ γενόμενος κείνου λύσει φόνον φόνω, ποι δη πέρας κάκων προθήσε- 
ται} Κάλως ὁι πάτερες πάλαι εθέντο ταύτα" ὅστις κύρει έχων ἁέμα ουκ είων μεν πέραν εις έψιν 
ύμµατων; οὖδεεις απαγτήµα" ὅσιουν δε φυγαίσι, δε µη ανταποατεῦειν. 

” δε / / / / 
κάπειθ ὁ κείνου γενόμενος θόνω φόνον 

ΔΝ α -- χ 

λύσει, πέρας δη ποῖ κακῶν προθήσεται; 
” ” ΄ . 

Καλῶς ἔθεντο ταῦτα πατέρες ὃν πάλαι 
”/ .”” 

ἒις ὀμμάτων μὲν ὄψιν ὂνκ ἔίων περαν, 
Ε 2» 3 / . αΨ εω 23” ., 
ὀνὸ εις ἀπάντημ', ὅστις ἁῑμ ἔχων κυρεῖ 

υἼ ἂ. « .- 3 / δὲ /΄ 
Φυγαισι ὃ οσιου», ανταποκτείνειν ὁε µη. 

ΤΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Ἱτ Ὀε]ογες Πίτη Ιπάεεά {ο ]4Υ α 5οἶεπιη «Ώατρε ο{ υ]οοάφμεά αραῖηςί πετ, 
[οἱ]ονίησ-αρ-ἰΠε-ασοιιδαί{οιι---απά {ο (πγιςί 5 πιοίῃετ {ογίἩ {γοπι {πε 
Ραίαςςε,----απά Ώε γγου]ά Ώανε ίαΚεη {πε ν/ἶδε οοΙΓΕε ΊῃΠ {ηε σα]απιΙ{γ, απά 
υ’ου]ά πανε Ὀοί[ῃ Πεἰά Ὀγ έχε Ιαν, απά Ώανε Όεεῃ ]ηδίίῃεά. Ῥαί πουν ἴνα 
6 «οΙΠε {ο {ηε 5αΏ1ε ἴαϊε ψ/(Ώ 9 πιοίπεγ! Έου ἀεδετνεαά!γ ἀεεππίης Ἰες 
νσ]ες, Ώε [ας Πἱπηδε]{ ΏεσοπηπἙ Πηογε υν]οΚεά {η 5ἱαγΊηρ Πὶ5 πιοίμεγ. 

Ῥαΐ (ας σσ], νΤεηε]άας, ννΏ]] [ αξς (πεε :---1Ε (6 νε, «Πατίης Π]8 
Ὀθά, ννειε {ο ΚΙ (Πὶ5 πια, απά 1ξ Πῖδ5οη ασαἵη 5Πα]]-η-γείαγη- ΚΙ] Ἰῖς 
πποίμεγ----απά α{ιεγνναγάς Πε ἰλαί 15 Ὀεροίίευ οἱ Ηίπι ολα]! εχρἰαῖε ΠΙΙΓ- 
4ετ γιὰ σιαγάεη, (ο-νλαί-ΡίίεΙ αἱ Ἱεηρί] ν/ου]ά (νε Ὀουπάατγ ο{ {ίμεςε 
εγἰ]δ Ργοσεεά ὃ 

Ἡ/ εἰ] ἀῑά οι 5ἱγες ο{ οἰά Ίαγ-άονη (ἴεςε (Πΐησς:----Πίπι νο εἴναποεά 
ἰο Ώανε αὖ αἰίαϊπάεγ-ο[-Όἱοοά {11εγ 5αΠεγεά ποι Ιπάεεὰ {ο 6οπΏε ΝΕ 
εἰσ]ιί οΓι]εῖγ γες, που ἴπίο ΙΠεἰγ να :----ἴἨεγ πηαάε Ε]πῃ Ἠοψγεγεγ αίομε 
υγ Ὀαπίκμαιερί---Όαί (Πεγ ρεγαιίεά ποπε 11-γεία]αίίοη -{ο- 1] -Είπη 

495. Ῥοτδοῃ 88γ5: “6 χρῦν δ᾽ Αἰάας, πιά- | 499. Τπ Αἰάπς απά ΜΒ. ποῖ α {ενν, ἐ- 
Ιὸ: δ᾽ οπή τίς ραῖς εά[ΐίοιι ΜΟΝ.” 

494. Έου διώκοντ’, ρετδέφιιεπέοπα, νο]ιῖ οἷν 
ἵν (116 γοαθίηρ ο αἱπιοβί ϱΥΕΓΥ Μ 5. ΜιιΑ- 
ξταγο εΦ[τεὰ διώκειν τ’, ἃς ρτόδεφιῖ---1698 
εἰεραπ!]γ, ος αἲ 1εαςί 1ε89 Ιἱοπιαἱοδ]]γ. 

496. Βικ εαηρεά τἶχε ἠτδι τ 1πῖο 
}’, ΟΟΠ{ΤΑΕΥ {ο ΜΒΕΒ. Ρογ8οϱ)Α ΠΠ{εΓΡΓΘ- 
Τα 10η οἱ Ομ] νεςο ἶ5, “οἱ εὔτη ἰόσεπι δετ- 
νάγεε, ἐν ρἱείάέ οι, ννιὶοἷι 18 [αν ἔνοπη Ἱ]- 
τεγα], αἰ]λομσὴ ησατ {ο {μα πιεαμ]ος. 

Γγένετο κἴαιιάφ ΡΕ{ΟΤΟ µεητέρα, Το ἴ]θ τηῖη ος 
τς τγ (πα: {οΥ ας τη αδί εἴ1]χθυ 111 96- 
Γοοιᾶ οΥ Γουσί] {οοί ὓε αη αμαραν!. 

504. Αἰάάς ρι]ηί{ες δὲ ποῖ, 6ΟΠΙΓΑΓΥ {ο 
ΜΑ5. σεπετα]!γ. 

50Τ. ἁτμα ἔχων, ν6ΓΡΔΙΙΨ, αυίπε ὑἶοος 
01 [Σὶ----8Ύ ΏΟΗΥ Π)ΟΙ18 ΨΥΤΓ] ἀέρμιατος ἔγοχος 
ὢν, ὑεῖπρ στ οἱ ὑἱοοάς]ιεᾶ. 

508. Μορί Μ55. απὰ Αἰάῑ, Ἰνανο ὡσί- 
Γουν. Β8ΓΗΕΘ 185 ὁσίουν, ΨΤΟἨΡΙΥ ασεεητος, 

Γ 

| 



439 009, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

.| ν-[ν-ἷν-ἰν-ἰ--Ιν- Αεὶ γὰρ ἕῖς ἔμελλ ἐνέξεσθαι φόνω, 

τὸ λοΐσθιον µίασµα λαμθοάνων χεροῖν. «910 [ν -|ν -Ιν -Ιν-ιν-|- - 

Ἐγὼ δὲ μισῶ μὲν γυναῖκας ἀνοσίους, |» -]ν -|- -ἰ» -ν . ν]ν 9 

πρώτην δὲ 9υγατέρ’, Ἡ πόσιν κατέκτανεν. | ντ -Ιν-ἰν -ἰνν 

Ἑλένην τε τὴν σὴν ἄλοχον ὀύποτ ἀμέσω, [ων -]ν-Ι--ν|- -ΙΙ»-ἰ- μη 

|-τ][σ-ἰν -ἰ--Ιν- 
δι5 |» -ἰ- -ἰ--ἰν-ἰ--ἰν» 

3 δ᾽ ον / 3 3 δὲ ΔΝ -. - 

ονὸ αν προσείποιµ., ὀνοε σε ζμλῶ, χακης 
λ { 2 / 3 / 

γυναικὸς λθόνθ᾽ δύνεκ ἓις Τροίας πέδον. 
᾽Αμυνῶ 8), ὅσον περ ὀυνωτός έεμι, τω νόμων, ἱνν-Ιν-Ι-ννιν-Ιν -ιν- 

τὸ ηριῶδες τοῦτο καὶ µιαιφόνον [ν -ἰ» -[- -ἰ» -» -]» ν 

παύων, ὃ καὶ γῆν καὶ πόλεις ὄλλυσ ἀεί. |- -ιν -]- -|ν -|- -|ν ᾱ. 

2 29. - ’ ἃ 

Επεὶ σίν ἔγχες, ὦ τάλας, Ψυχην τότε, Άα ή σμσνΝ 
690|» -|ν |» -|-- -|- -ἰν 32 Δ / ΄ 

ὅτ᾽ ἐξέοαλλε μµαστὸν, 'μετεύουσά σε, ΄ 

µήτηρ: ἘΕγὼ μὲν ὂνκ ἰδὼν τἀκεῖ κακὰ, [- -]» ιν -ἰν -|- -νν 

δακρύοις γέροντ᾽ ὀφθαλμὸν ἐκτήχω τάλας. |» ν -|» -]- -|» -|- -]» π 

"Ἐν ὀῦν λόφοισι τοῖς ἐμοῖς ὁμοῤῥοθεϊ” |ν - |» -ν - [ν -ιν -|» : 

μισεῖ τε πρὸς 9εῶν καὶ τίνεις μητρὺς δίκας, |--ἰν -ἴγτ]ν-ἰ--ἷν- 
ΤΗΤΡΣ ΟΒΡΕΕ, ΑΝΡ ἘΝΕΑΙΙΔΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Γαὸ άει ἒις εμέλλε εγεζέσθαι Φόνω, λάμιρανων χέεοιν το λοίσθιον µιάσµα. Δε ἔέγω µεν µίσω αγό- 
σίους γυναίκας, δε πρώτην θυγάτερα, Ἡ κατέκτανε πόσω. Τε ούποτε αίνεσω "ΈλΕεΥΗΝ ΤΗΥ σην ἆλο- 

χον, οὖδε αν προσειποίρει) οὖδε ζήλω σε, ελθόντα εις πέδον Τροίας δύγεκα κάκης γυναίκος. Δε άµυ- 
νω τω γόµεω, ὁσόνπερ είριι δύνατος, παύων το Θπριώδες καὶ µιαίφογον τούτο; ὁ άει ολλύσι και γην 
και πόλεις. Έπει τίνα ψύχην είχες τότε, ω τάλας, ὅτε εζεοάλλε µάστον, ἱπετευούσα σε, µήτηρ» 
Έγω µεν ουκ ίδων τα πάκα έκει, Εκτήκω τάλας γερόντα οφθάλμιον δάκρυοις. Εν ουχ ὁμόρῥεθει τοις 
έμοις λογοίσι' τε µίσει προς Φέωγ, και τήεις δίκας µιήτρος, | 

ΤΒΑΝΒΘΙΕΑΤΙΟΝ. 

Ἔοτ ίπεγε ννου]ά α.γγαγς ὃε οης Ῥείδοπ αΏοιπί {ο Ρε αἰίαἰπιοά οΓ πιάΓάες, 
(πτοιρ Ἠῖ5 Πανίης ίαΚκεπ Ιη{ο Π5 Παπάς {Πε Ἰαδί ἀεβίεπιεηί. Ἀονν 1, ἵπ 
ἰτοίἩ, αὈοππϊπαίε υη]α]ἱονεά νοπἹεη---απά Βγεί ο/ (επι ΠΙΥ ἀαυρβίετ, 
Νηο δεν Πεγ Ὠαδραπά ! [η-]]κε-πιαππεγ Πενει ψ]]] 1 αρρτογε-οί Ηε]εῃ 
ΙΩΥ νηζε, ποτ γγου]ά 1 ερεα]ς (ο πετ---ΠηεΙίπεγ οοπιΏλεπά 1 ίπεε {ογ σοΐπας 
(ο (1ε ρ]αίη ο ΤΓογ οη α ρεγβάἶοις ΨοππαΠ”5 αοσουπί | 

Βιί 1 ν]] αρῃο]ά (πε Ια1γ, α»-{αγ-αἰ-]εαςί ας Ταπῃ αΌίε, ρυέ1ησ-α-είορ- 
(ο 1ΐς Ὀρι1εὴ απά ππαγάετοις Ργασϊἶσε---ΠΙοΙ 1ηναγίαΘΙγ γαἱης Ροί] 
εουΠίΓγ απά είαία! [44 άγεδοίιρ Ιπιδείί δἰεγπ[ψ έο ΟΥ ἐδιᾶς.] Ῥεεααδε ν]αϊ 
{εε]ίπρ-οί-ΒυπιαπΙ(γ Ὠαάεί εἶχοι (πεη, Ο ντείο], Ψεη δηε Ῥαγεά ευ 
Ῥοδοπι, δαρρ]ἰσαίίησ ἰΠεεἙ, {1γ πιοίῃεγ ὸ ΤἱΠάεεὰ, αἰιλουρίι [ νίπεβεεὰ 
ποῖ (νε πηϊκεγίες ο{-(Παἰ-δεεπε, 4ο πηε]έ, άΠΠαΡΡΥ ἵηαπ, πιῖηε αφεἆ εγες 
{ο {εαΓε. Όπε ΠΠ, Ποιενες, ἰ-οοτγοῦογαίϊνε {ο ΠΠΥ αγραππεηίδ----ἴποι 
αγί ὈοίΏὮ Παίεά ΡΥ 1{ε ἄοάς απά ατί-εαΠετίησ γεησεαηοε οἱ ίΒΥ πιοί[ετ, 

509. Αἰάας απά Μ5858, ποί α {ον ανα 
ἔμελλεν ἔξεσθαι. Ηεαί]ι ἀε[ειιάς ἔμελλ᾽ ἐν- 
έξεσθαι. ΕΟΓ φόνω, ΒΟΠΏΟ νο φόνου: Ὀιιί ἐν- 
έξεσθαι φόνου, 38 Μιι5ρ{Ἅ νε πιο»ῖ Ἰης{1γ οὗ- 
5εΓνεἀ, 5ἱρη]ῇς, «σαέάεπι άσρτεαϊ,” απά 
πο «έ ραόαἰ οὐπόαἴις [όγει)) 

510. Πετο Ιηδίεαά οΓ (γε ἆιιαὶ η ππιΏες 
χεροῖν, Ῥγαπε]ς ἴΓΟΠΙΦΟΠΙΕ 15. εδ 1{ος χε- 
θὸς ἵη ἴἶια εἱησα]ας ΠΙΠΠΡΕΘΡ. 

δ11. Ηῖο εἳ {πβὰ 699, 689, ἐγὼ δὲ ἵη ἕ- 
γωγε πητάν]ϊ ΒτήνοΚ1», δίηε αποίοτ](ά- 
ἴ6, εί, ἂί ρά{ογβίηο ταϊϊόπε, ὮΟ0ΒΒΟΝ. 

6198. ἘοΓ τε Ίπ {5 γθιςε 55. απά ε- 
ἀϊίῖοης Ρρατ{18Ι1Υ Πάνε δέ. 

514. ὀυδὲ σὲ, ΓΙΡΗΙΊΥ, απ ποί ὀυδέ σε, 385 
(ο Ρτοποῖη 19 πθγε επρµα(ἶσα]. Βίποε 
Οἶθ {μια νε 1 ριιυ]ίσπεά {Πε 5οεοπᾷ 6- 
ἀῑίοη ος πιγ Τγαηδ]αίίοη οί (πε Ἠεάόα, 
Ι μανθ, προη {ηε 5α0]οεῖ ο επε]{ῖς ΡΓο- 
ΠΟΙΙΏ5, «ΟΠ ΟΥ6Γ {0 120/8οΠ/5 ν1εν/8 γεδ- 
Ρεοιίηρ (εῖτ τείεπ{ῖοη ο{ (λε αεσεηῖ, ἰέ 
ίμετο Ὀο όππρ[ιαδίδοη {με Ρ6Ι8ΟΠ. Β6εΕ ΠΟΥ 
Ἐρίίοπιό οςανεε]ς Ρ{οβοάγ. 

994. ΤΠε νυ]σαίο γεβάῖηρ ἵδ µεισ; γε. 
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µανίαις ἁλαίνων καὶ φόθροις' τί μαρτύρων 695 |» ν -ἰν-Ι--ἰ- ντι" - 

ἄλλων ἀκούειν δεῖ µ᾿ ἄγ Σισορῶν πάρα} |πε]ν-{Ε ος να. 

ὋὩς ὀῦν ἂν ένδης, Μενέλεως, τοῖσιν «εοῖς |- -[ν -]-ν .]ν -]- "ιν 2 

μὴ πρῶσσ᾽ ἔναντί, ὠφελεῖν τοῦτον Φέλων. |- --ω -ᾗ» -ἰ» -]- -]» ” 

Ἔα ὃ ὑπ᾿ ἀστῶν καταφονευθῆναι πέτροις, (ιν -- νν]--ἰ- "ιν- 

ἢ μὴ πίθαινε Σπαρτιώτιδος χθονός. 220 |- -» -[» -ιν -[» -]ν ων 

Θυγάτηρ δ᾽ ἔμη Φανοῦσ ἔπραξεν ἔνδικα, |» .. -ν -ιν -ᾖ» -]ν -» ». 

ἀλλ᾽ ὀυχὶ πρὸς τοῦδ ἐικὸς ἦν ἀντὴν 9 ανεῖν. |- -ν -|- -ν -]- -]ν α 

᾿Εγὼ δὲ τᾶλλα μακάριος πέφυκ ὤνλρ, |» -ᾗν -ᾖ» - .]ν -» -[» - 

πλὴν ἔις υυγατέρας" τοῦτο ὃ ὂνν ἐυδαιμονῶ. |- -ω υ »]- -» -|- -ι»- 

Χο. Ζηλωτὸς, ὅστις ηντύ χησεν ἒις τέκνα, 52ο |- -ᾗ» -ιν -]- ιν -]ν ... 

καὶ μὴ πισήµμους ξυμφορὰς ἐκτήσατο. |--|--]--Ιν-ι- -ινν 

ΟΡ. Ὦ γέρον, ἐγώ τοι πρὸς σὲ δειµαίνω λέγειν, |-- ν υ]ν -]- -ι» -|- -]» -, 

ὅπου σε μέλλω σήν τε λυπήσειν Φρένα. |» -ι» -]ι- -]» -]- -]» ” 

᾿Εγὼ ὃ ἀνόσιός ἔιμι μητέρα κτανὼν, ἱυ- | ν τν -ἰ- -ν -Ι»- 

ὅσιος δέ Υ ἕτερον ὄνομα τικωρῶν πατεί. σ40 [ων νυν νν]ν-|(--Ιν- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΕΟΙΗΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

αλαίνων µάνιαις και φόθοις' τι δει µε ακούειν άλλων µάρτυρων ἄγε πάρα είσοραν; Ὡς ουν α) είδης, 
Μενέλεως, µἨ πράσσε ενάντια τοίσι Ψέοις, Φέλων ώφελειν τούτον. Δε έα καταφογευθήναι πέτροις 
ὕπο άστων,Ἡ 3 επιδαίνε Σπαξτιάτιδος χθόνος. Δε έµη Σύγατηρ Ξαγούσα επράξζε ένδικα, άλλα 
ην ούχι είκος αύτην 9άνειν προς τούδε. Τα άλλα δε έγω πεφύκα µακάειος ἁνης, πλην εις Ῥυγάτε- 
ρας" δε τούτο ουκ ευδαίκκονω. ΧΟ. Ζηλώτος, ὅστις ἠυτυχήσε εις τέκνα, και µη εκτήσατο Επισή- 
µους ζύμφορας. ΟΡ. Ώ γέρον, ἔγω τοι δειµιαίνω λέγειν προς σε, ὅπου µέλλω λυπήσευ σε τε σην 
φρένα. Δε έγω είµι αγόσιος κτάνων µήτερα, δε ἕτερον γε ὅσιος τικώρων όνοµα πάτρι. 

ΤΠΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

ναηάετίης αὐουιί ψίὮ τανῖησς απἆ {6ΓΓΟΓΕ---ΥΠΥ πιαδί 1 ηεαν {Γοῖη ο- 
ενευ γίπεξςος νγ]παί 1 15 σίνεῃ πε {0566 7 

ΓΤιγπῖπρ ασαἰπ {ο ΙΜεπείάις.] Τηαί ἰπετγείογε ἴποι πιαγεεί ΚΠΟΥΥ, Με- 
πε]άμς, αοί ποί ἵηπ-ρεριασηαπος-ίο (πε (οά», (μγουρῃ-(γ-νγῖδῃες {ο ᾱς- 
οἷεί (Π]6 Παπ. ἙΒιί ευβεν Πἰπῃ {ο-Ώε-ρε]ίεά-ίο-εαίἩ ννΙ(Ἡ δίοηες ὮΥγ ἰε 
οΙΐσεης, εἶκε 5εἰ ποί {Υ {οοί προη Βρατίαη σγουιιά. 

Έουγ ΠΥ ἀαισ]ίετ ἵη ἁγίηρ πεί Ἠεγ ἀεδοτίς, Ὀμί έ ννας ἵπ ηο- γίδα Πί- 
επο δε «Που]ά ἀῑε Ὀγ Ἠΐπη | 

Τη οίχει γεερεοί5, πονγενετ, [Πάνε Όεεῃ αΏΠαρΡΥ Πηαῃ, εχοερίἰηρ η ΠΙΥ 
Ῥ]εοί ἀαυρ]Ώίετς: Όυί [5λακΐπρ Μὲς λεαά.] Ἱ ἰναί-οπε 1 αι ποί Γογαπαϊθ, 

Οµοπυς, Ἐηνίαῦ]ε 19 (λε πιαῃ, ο Ἠαδ-Όεεη-(ογίαπαίε ἵπ Πὶς οΠΙ]- 
ἀτεῃ, απά ἸαίἩ ποῖ εχρεγίεποεἆ ενεπί/{αἱ οα]ασιί]ες! 

ΟΚΕΡΤΕς. [ Ηιωιδίψ ἐο Τήπάαγι».] ΟΙ! ασεἀ, 1 τεα]!γ (γεπιθ]ε {ο ερεα]ς 
υπο ἴἶεε----νΠεγεῦγ 1 απ αΌοιί {ο θτίενε {μεε---απά {γ ερἰσῖί. Έοτ 1 
απ] πΠΏοΙγ 1η (μαί  οἰεν ΠΥ πποίπεγ---Όαί, ἵπ-αποίπεγ-ροϊπί-ο[-γ]ενΥ 
α{-]εᾶδί, Ποἱγ ἵῃ ανεησῖηρ ἰπε ηαιηε οΓ ΠΙΥ {α(ίἨςεΓ. 

48. Έου ὠφελεῖν τοῦτον Ῥέλων, Ὑνλϊο]ι ἶ5 | απά Ἰη {ἡῖ Ρ]αςο ποί {ο Ὦ6 οπη(έ6ἆ, πη- 
Αιάμφ)ς γοαβίης, απ Π]κθννῖδο ἰιαί ο{9ο- | Ἴθ5ς ἴς ἴννο Ἰἶπος Ἱπηπιθάϊαίεῖγ ργεςθ- 
γετα] Μ85.,50Π16 Ἠᾶνο τοῦτον ὠφελεῖν δέ- | ἀῑπς ὃς οαποε]]θά ννῖεῖι εἴνεπῃ. 
λων, ΡΤΕ[ΕΥΑΡΙΥ, [ λλη]ς: ο{Γ1εΓΦ {ΟΥ τοῦτον Ἱτ 986. Τηδίθαά ος ἐκτήσατον οὐέ{ηιμ1έ, 9Ώ8 
διιὮβ{ἡ{ι{ο ἀυτόν. ΓΜΡΒ.]ιᾶς ἐδέξατο, οτεέρϊέ :---ἐπισήμους ἕυμ- 
ὅ5ν. Τὶιῖς απά ({ἶιε πηθχίέ νοιςθ 8Γθ ἆιι- ΄ Φορὰς, ποἰαὺίο ος δἱσπαὶ εαἰαηιῖέῖεν. 

Ρ]]οαίο5 ο{ ν6υςος 617, απά 618, Ὀε]ονν. . ὅ88. Έ]εσαηβ οδί Μιερτάν]ϊ εοπ]θοί- 
Ῥοπῃο Ἰθαγηεά εἀ1ίοι» τε]αοί {Ἠλθπη θις, Τὰ: ὅπου γε μέλλω σήγ τι λυπήσειν φεένα, Ἠέ- 
υα{ αθηχὶῖ (επι αξιεν γειςε 616. Ῥουεοῦ ΄ φιιο ἃ ναυϊκἰπα λιτή ἀῑπε αὐλότγείς ὅπου γε 
ἀεεπιεὰ {θπῃ σοοἀ ἵη Ὀοῖ] φἰ(ααίίοης; πὶπα μάυεηί Ἠατ]. ΜΕ, δις. ὮΟΠΦΟΝ. 

ὐὨμ  .. ---....- 

-”-- 
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᾽Απελθέτω δὴ τοῖς λόγοισιν ἔκποδὼν |» "ιν -- ὙἍ |ν -[ν -]ν οὁ 

τὸ γῇ ἡμῖν τὸ σὺν, ὃ µ ἐ λή λό [ν «Ιώ ιν ν]ο -- ον. γἼθας Αμιν το σον,ο µ εκπΛλησσει Λογου, ἱ | | | Ι |» 

καὶ καθ ὁδὸν ἐλμιι" νῦν δὲ σην ταρθῶ τρίχα. |- ω »]ν -ᾖ» -]ν -]- -]» ν 

Τή χρῆν µε δρᾶσαι. Δύο γὰρ ἀντίθες δυοῖν. | -|ν -||-ν »|- -ἰν -ἰν- 

Πατ}ρ μὲν ἐφύτενσέν µε, ση ὃ ἔτικτε παῖς, ὄ45 |ν-|ννν]- -ἰ--Ι--ἰν- 
λ / κ. ο 23 / τὸ σπέρμ᾿ ἄρουρα παραλαθοῦσ᾽ ἄλλου πάρα | -ἰ- -Ιννν]ν-||--ἰν 

ἄνευ δὲ πατβρὸς τέκνον ὂνκ ἐΐη ποτ ἄν. [- -Ιν -|- -ἰ» -ᾖ--]» ω 
π : ος κ”, . ν ' 

Ελογισάμην ὀῦν τω γένους ἀρχηγέτη νυν νν -||--ἰ--|--Ι-- 

μᾶλλόν µ᾿ ἀμῦναι τῆς ὑποστάσης τροφάς. |- -] ω -]- -τ»-]» -| μὲν κὸ 

Ἡ ση δὲ 9υγάτηρ, µητέρ ἀιδοῦμαι λέγεω, ὄδθ]|--|ννν]- -ιν-ι--ί-- 

ἰδίοισιν ὑμεναίοισι κὀνχὶ σώφροση, |» ω -]νν-|--[»-]» -]ων 

ἐις ἀνδρὸς Ίει λέκτρ' ἐμαυτὸν, ἣν λέγω |--ἰ» -[--ἰν -Ιν -Ι-- 

κακῶς ἐκείνην, ἐξερῶ' λέξω ὃ ὅμως |» -]» -]- -ν -|- -]» 1ὰ 

᾿Αίγισθος ἦν ὁ κρυπτὸς ἐν δόµοις πόσις. |--ἰν -ν-]ν-[»-]νν 

Τοῦτον κατέκτειν’, ἐπὶ ὃ ἔθυσα μητέρα, δσὅ |--]ν -- νν]--ίν-ἰ-ν 

ἀνόσια μὲν δρῶν, ἀλλὰ τιμωρῶν πατεί. ννν]ν-]--ἰν-]--ινν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

Απέλθετω δη ἔκποδων τοις λογοίσι ἥμιν το γήξας το σον, ὁ εκπλήσσει µε λόγου, και είµι κάτα ὅ- 
δον’ δε νυν τάρθρω σην τείχα. Τι χΡΗΥ µε δεάσαι; Ταρ άντιθες δύο δύοιν. Πάτηρ µεν εφυτεύσε µε, 
δε ση παις ετίκτε, αβούξα παραλαθούσα το σπέρµια πάρα άλλου᾽ δε άνευ πάτρος οὐποτε αν είη 
τέκνον. Όυν ελογίσαμην µε μµάλλεν αμύναι τῷ αρχήγετη γένους της ὑπόστασης τρόφας. Δε ἡ ση 
δύγατηρ» αιδούµαι λέγειν µήτερα» εδιοίσι καὶ ούχι σώφροσι ὑμοεναιοίσιν ἥει εις λέκτρα άνδρος' ε- 
µαύτονι Ἡν λέγω κάκως εκείνην, έξερω᾽ δε ὄμιως λέζω" Αιγίσθος ην ὁ κεύπτος πόσις εν δόµοις. Τού- 
τον κατεατείνα, δε έπι εθύσα µήτεβα, δρων εν αγόσια, άλλα τιμµιώρων πάτρι. 

ΤΕΑΝΘΙΙΑΤΙΟΝ. 

]μεί Ώεσοηπε ί1ειι ουί ο[ {πε «αγ οί ους νογςς, ἰαί ασε ο{ (πΐπε, νο] 
ἀείει5 πιο {Γοπι δρεσΚίησ, απά 1 γ]] ρτοσεεά εἰγαϊρΏί {ογννατά: Όυί πονν 
{εοτ Τ ΙΥ στεγ-Παἰγ! [4 5ευπιῖηρ πιοτε εοπῇβᾶεποε.] Ν Ἰαί οου]ά 1 ἀο) Ἐοτ, 
πιαγκιαὶ (Πε [αοίς---ἴννο ασαἰηςί (νο! ΝΤΥ {αιμετ Ιπἀεεὰ Ὀεραί πως, απἀ 
(1γ ἀαυσληίεν ἀῑά Όεαν 1ης, α ρ]εῦε τεοεϊνίπρ (πε θεεὰ {γοπι αποίΏες; {ος 
υ/λλουί α [αίΠεγ {πεγε πεΥεγ σου]ά Ρε α οἰπί]ά ! 
«1 {εγείογε αγσυε -νΙίη- η γδε]{ εἶναί ΓουρΏί γαίΠετ (ο αἰά (πε ργίπιατγ 
αρεηπῖ ο{ πιΥ Ὀείης, ίπαμ (Πε δαΏδεαπεηί {οβίεΡετ. 

Νον {Πγ ἀαασΏίες, (ΓαΠι αθαηεά {ο 5αγ πΙΥ πποίῃες,) [μας νν{]νςεσρεέε 
απἆ [αγ {γοτι οἨαξίε {ΠίεΓοοΓΘε Ροπε [ο ἱπε Ρεὰ ο{αποίΠετ πα: οΓΠΙΥ- 
96] {, ΙΓ 5ρεαίς 1] ο{ μεν, πα]! 1 Ό6 ερεαΚίης---Ῥυί [δἱρ/{πρ.] πενετίηε]εες 
νι] Τε] τες “ λοίμλμς ιυας εν ργῖοαίε Ιουεγ ἴπ (λε Ραἰασε.” | 

Πτι Γ»/1εἵν,---απά αἴτετ Π]πι 1 εΙαυσΏίεγεά Πιγ πιοίπετ---αοΠ]εν]ης 1η 
ἰτοίΏ αηΠα]]οψεά ἀεεάς, γεί ανεπρίΏρ ΠιΥ [αίῃετ ! 

Β49. ἘΟΥ λόγου 9ενετα! ΨΜ595. Ἰανο λέ- | παρέας,  8εΠ56 ποί ννε]] αἁαρίοά {ο οἳς 
γευ. Τ]ο πιραηίηρ, ἰπάεες, ἵδ πεατΙγ {πε | Ἰαπριαρθ: 80 αραῖη Τη ν. 6δ4, πόσις, Μιδ- 
84Πη6, ΓΟΣ 1{ νε τοᾶς λέγειν, νε πιιςί οοἩ- | θαπά, Ὀι{ πιοΓε {τ6ε]γ, Ραγαπποιτ ΟΥ 1ουϱγ. 
βΊάου Τέ ἃἂξ α διὈρίαηίῖῖνε ποιιίαΓ 1πάθοἱῖ- 500. Οιόβί68 ἆοεβ ποί πει εχρ]1οἰ(]γ 
παῦ]θ Τη (6 ρου](1νθ σ85ο. Α ποιες ]ες- | 84Υ Νηείῃαυ ]ε δἱευ [ῖς πιοί]ευ {ου αἀπ]- 
{10Π 18 φόδου, ἴἱνοιιβ]ι 1ε95 ρ]αις]θ]θ. {ει Υ νν(ἰι η σίδίμ5,ος (ογ]ιανῖηρ ΠηΙΓάΘΓ- 

β49.καθ᾽ ὁδὸν, αἴοχρ ἐιεραί/ι---α Ρηταθς, | ϱἆ μεγ Ίαν (11 Ἰακῦατά. Ὀη]εςς ΟΙγίεπι- 
οἰστή(γίης, «« αἰγαῖρλιέ ο--- εοζ(]ιοιέ δἱορ ος | Πόδίγη Ίνα ᾷ ΚῑΙΙεά Αραπιόιηποῦ, 1818 ΡΤο- 
4ευίαίίοπ---ἐιπρρίπρ (η. ραῦ]θ {αί ΟΓόρί6» υνοι]ἀ ποῖί πανε Ἰ]]- 

346. Ἠυνς οἳ 666 (16πιαΓΚ5 {16 Ίεαγη- | εἆ πεγ:---ἵέ, (πεγε[ογε,1{ να» {16 ππατάες 
εἆ Ῥοιβοι) δαβρόσίο5 μάῦεί Βόεκίις, . οΓ119 {ΑἱΠεΣ, «ἩΙεβΥ, (]ναί (ἶιο δοῦ ανθηρ- 
Πίή]ο, πιέᾶ αι ἀξπο 5εηίόπ([8, ήτο. εἀ, ἴπε ροεί ᾶρ ποί εχργοεβεὰ {πε Ρ]εᾶ 

561. ὑμεναίοισι, Η{ΕΙΑΙΙΥ, ὴπιεπέα]Φ οΓ : ε]εᾶτ]γ ποἵ μαρρῇγ. | 
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᾿Εφ᾽ ὃῖς ὃ᾽ ἀπειλεῖς, ὡς πετρωθΏναί µε δεῖ, |» -ἰν -|- -ἰν -Ἱ--ιν - 

ἄκουσον, ὡς ἅπασαν Ἑλλάδ ὠφελῶ. |» -|ν -ᾖ» -ἰν -ιν -ιν- 

Ἔι γὰρ γυναῖκες ἔις τόδ Ἴξουσιν Ἀράσους, || -ιν---Ι-- 

ἄνδρας Φονεύειν, καταφυγὰς ποιούµεναι ὔρ00]--]|- -- νυν» -Ι--ἰνν 

ἒις τέκνΦ, μαστοῖς τὸν ἔλεον »ηρώμεναι, |- -ιν -]- » »]ν -]- -ν ν 

παρ ὀυδὲν ἀυνταῖς ἦν ἂν ὀλλύναι πόσεις, |- -]» -]- -]ν -]» -ν - 

ἐπίκλημ᾽ ἐχούσαις ὅ τι τύχοι. Δράσας ὃ ἐγὼ ἱνν-]» -|-ννιν -Ί- -Ιν- 

δείν, ὡς σὺ κομπεῖς, τόνὸ ἔπαυσα τὸν νόµον, |--]--[- -ἰν-Ιν-ινν 

μισῶν δὲ µητέρ ἐνδίκως ἀπώλεσα, ὅθ6 |--[» -Ιν -ἰ»-Ιν -Ιν» 

ἥτις μεθ ὅπλων ἄνδρ ἀπόντ ἐκ δωμάτων, |--ιν-|- -ἰ- -ἰ- -Ιν - 

πάσης ὑπὲρ γῆς Ἑλλάδος στρατηλάτη», |--ἰν-|--Ι--Ι»-Ι-- 

πιρὀύδωκε, κὀυκ ἔσωσ ἀκήρατον λέχος. |- -]ν -ι» -]» -Ίν -[- ω 

Ἐπεὶ δ ἁμαρτοῦσ ἤσθετ᾽, ὀυχ, ἄντη δίκην |--ἰν-||- -ἰ--Ι- -ἰν- 

ἐπέθηκεν, ἀλλ ὡς μὴ δίκην δοίη πόσει, 570 |» ω -]ν -]- -{» . |- -[» - 

ἐζημίωσε πατέρα κἀπέκτειν ἐμόν. |--Ιν κ ν ν- -|- -]νν 

Πρὸς 9εῶν, ἐν ὂυ καλω μὲν ἐμνῆσθην 9εῶν, |- -]» -[ν» -|» -|- -|ν 18 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗ, ΑΝΟ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε έπι δις απείλεις ὡς δει µε πετρωθήναι, ακούσον, ὡς ώφελω ἁπάσαν Ἕλλαδα. Γαρ ει γυναίκες 
ἡξούσι εις τόδε Ἀράσους, Φογεύειν άνδρας, ποιούµεναι κατάφυγας εις τέκνα, "πρώμεναι τον έλεον 
µάστοις, αγ ην αύταις πάρα οὖδεν όλλυναι πόσεις, Εχούσαις τι επικλήµα ὁ τύχοι. Δε έγω δράσας 
δείνα, ὡς συ κόµπειςι επαύσα τον τόνδε γόμκον» δε µίσων µήτερα έγδικως απώλεσα, ἥτις προ-εδώκε 
άνδρα απύντα εκ δώµατων µιέτα ὅπλων, στρατήλατην ὕπερ πάσης γης Ἕλλαλδος, και ουκ εσώσε 
λέχος ακήρατογ. Δε έπει ήσθετο ἁμιαρτούσα, ουκ επεθήκε δίκην ἀύτη, ἄλλα ὡς µη πόσει δοίη δί- 
κην, εζηµιώσε και απεκτείνε έµον πάτερα. Ίρος Νέων, εν ου κάλω μεν εµνήσθην Σέων, 

ΤΕΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Βυΐ ἵη-γεβρεςσί-οί {ποβε-(μηρς-([ου- κ Πἰε]ι εἶοια (Ἠγεσαίεηερί (μαί ἵ 
τηιιδί Ὀς 5ίοπεἆ, Ὠεαγ, Ὦονν 1 θ,ια]ἰ Ώεπε[ί αἰἱ (γεεςε. 

Έου ἰ{ ννοίπεη Ώα]ἱ αγγίνε αἱ (Παί-Ρρ]ίσ] οἱ Ώο]άπεςς 45 {ο πγάεΓ (ἶις 
πεη, η]αΚίηπσ σοος (Πεῖγ εδοαρε {π-τερατὰ-υέ (πείς ελ]άγεη, ὉΥ 8δοε]- 
ἵπσ-ίο-οαρεϊναίε ΡΙίγ νέα (πείς Ὀγεαρίς, ἴέ νγου]ά Ῥε {ο (πεπῃ α πιετε 
ποίμίΏρ (ο ΙΙΙ εἰχεῖτ Παδραπάς, Πανίης αΏηΥ Ρτείεχί (μαί πηϊρῃΏί «μΏαπςα. 

Νουν 1, Πανίησ ἆοπε ἀϊγε[α] ἀοΐησε, α5 ίμου δἰαίε5ί, Ώαγε ριί α 5ίορ {ο 
ἐς Ῥτασί]σες {ου ἀείερίῖησ ΠιΥ πποίπεγ ἀεξεινεά]γ 1 5]ενν Ἰευ, ν]ιο αά 
Ῥείγαγεαὰ Ἠεγ Πςῦαπά αΏσεπί {γοπι Ώοηιε ΤΠ 8ΓΠΗΡ, (ηε οοΠηΠΙαΠάεγ-ἵῃ- 
εἰίε[ονεν τε ν]οιε ]απά οἱ Ώτοεςε,---ᾱπΏά Κερί ποί Πὶ9 Ὀεά υπἀθβ]θά ! 

[Ηιι]ι ἐπαάἰἱρπαιίοπ απᾶ οε]επιεποε.] Απιά α[ίεν εἷε ρεγοεῖνεὰ 9Ώε-]λαά - 
ἆοπε-μτοηὮς, δε Ιπβϊεἰεὰ ποί νεηρεαποε οη Πεγκε][, Ὀι1{, έμαί εἷχε πῖρΏιί 
ποί ἔγοια πες Παςῦαπά 5υΠεγγεηρεαποε, 5Ώε πια]ίγεαίεά απ βἱεὖν ΠΩΥ {4- 
πετ. Ἑγ (με (ον, (1η πο σοος-σαμςκε, ἰπάεες, Παγε ΙΤ παπιεά {μα (οἆςε, 

ὅσ7.ἘΟΙ δεῖ,δοπις 55, Ίαν χρὺ, απὰά | πώλεσα---ποί νετ {ια ρανΠοῖρ]θ μισῶν: 
οί]εγο δ0. Όπε, ἵϊ 15 δαἱᾱ, Ίνας ἐχρῶν. εί ὁ4ΐο-μάῦεπα πιά(γεπε, }{ι9έὸ έαπι ρέγά 1. 

661. τὸν ἔλεον Νηρώριεναι, ΗΤΕΓΚΙΙΥ, Ἰμιπί- .  ὄθ8. ἔσωσεν---Αἰάπβ: οἱ ἐκπνεύσειεν {π[τὰ 
{πο α[1ετ ρἱέη--- δεε]είπρ ου οὐυπιππἰφεγαίίοη ) νοτ. 691, 40] ἴοξ ούάϊσθα δυβτασάπέις, ο 
ΟΥ οοπηραδδἰοῃ. ' Βτήποκίαπι αἆ απβραόξείαπῃ 4ἱο ρόᾳ1 το- 
969. ὀλλύγαι πόσεις, ΗΤΕΓΑΙΥ, {ο ἀεκίτου  ἀοπάπάμιη ρέπὸ ροτ(ή]ετίηί. Ῥοπςον. 
{)ιοῖγ ἡμιεὑαπάς. 569. ἐπεὶ δ᾽ ἁμιαρτοῦσ᾽ Πσθετοι ἂέ εὔπῃ εεί- 

964, ὡς σὺ κομπεῖς, 48 έ]ιοιι ἀοθέ ὑοαδέ ΟΥ: γεί δε ρεροᾷβδε, δέ το]ιε βιερεγοείοεά οἵ /ε]έ 
ὕγαρ----αξ ἐλοι απρτ!η-ρτυεδί-οιιέ----αδ έ]ιοι ; δεὐιαί ἶοπε ΩΤΟ---Πἱετ!]γ, Πανίπρ ετγ- 
Ῥοπεροιιε]ψ-ο]ιαγρ εδὲ: τόνδ᾽ ἔπαυσα τὸν νόµο, ) εά ΟΥ δἰππεΙ, ἃ ἄγθεΚ Ιάΐοπα: 5ο Ικρινίνε 
Πτετα]γ, 1 Ἴιαυε αγγεκἑεὰ ΕΙί8 Ίαιο, ἐἰναῖ 1β, : ἴη (νθ ἈΤεάέα, νετο 26, ὔσθετ᾽ ηδρεημένει 
1 Λανε δίαψεᾶ ἐν ργαο{ ρε, ϱ}ΕΙ κἶιειρας ιη]ιιδέῖν ἐγεαξεὰ. 

965. ἐγδίκω; ππυκί Ῥθ ορηθίτα ες «ολλ ὅτε, ἐζημίωσε, 8ο Ριηήσλεά οἳ ἡἱ]-μδρα, 



46 το, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ντ] -]στνσντίνν 
[ττ[ν -ἴσνν]νἰν-ἰν- 

ὅτό |--ἰν-[-»---ἰν-ἰ-- 
|--]»-ἵν-ἰν-ἰν-|ν» 
[-τ]ν-]ν -ν-ν-ἰν- 
ο ο” 

φόνον δικάζων, ἓν δὲ δη τὰ μητέρος 

σιγῶν ἐπήνουν, τί µ ἂν ἔδρασ ὅ κατθανών 
”. / . 5 , 5 / 
Ουκ ἄν µε μισῶν ἄνεχόρευ Ερωνύση 5 

Ἀ τά / / λ Η µητεί µεν πᾶρεισι σύμμαχοι δελ, 

τῷ ὃ ὂυ πάρεισι μᾶλλον Ἠδικημένω ; 

Σύ τοι Φυτεύσας δυγατέρ, ὦ γέρον, κακὴν, 

ὅθο | -ἰν-]-ν-Ι--|--ἰ-- 
ανω - 

3 / ἕνα 

απωλεσάς με᾽ διὰ τὸ γὰρ μείνης νράσος, 

λ πατρὸς στερηθεὶς, ἐγενόμην µητροκτόνος. 
ε -» ” 3, ῃ 

Ορᾷς} Οδυσσέως ἄλοχον ὂν κατέκτανε 

Τηλέμαχος" ὂυ γὰρ ἐπεγάμει πόσει πόσιν, [τν] νυν -ν-ίνν 
/ . 5 3/ « ΔΝ Ε) / 

μένει ὃ εν ὄΐκοις ὑγιὲς ἔυναστηριον. |» -[ν -]- ν »]ν τιν -ν ω 

Ὁρᾶς: ᾿Απόλλων ὃς µεσομφάλους ἕδρας 

ναΐων βροτοίσι στόμα νέµει σαφέστατον, ῦ5ὅῦ |--[ν-ννν[- -Ιν -νν 
ᾧ πειθόµεσθα πάνθ’, ὅσ ἂν κεῖνος λέγη' | ια -Ιν--Ι»- 
τούτω πιθόµενος, την τεκοῦσαν ἔκτανον. |- -]ν ν »|- -ι- .”. "ιν ο 

Ἔκεῖνον Ἰγεῖσθ ἀνόσιον, καὶ κτείνετε. 557” [ν -[ν -]- ῳ υ]ν -|- -[ - 

ν-ἰν-ς-Ιν-Ιν-ἰν- 2 ε/ οΙ ] αλ. / νὰ ελα 
Ἐκείνος Ἴμαρτ;, ουκ ἐγωώ᾽ τι χβρην µε δρῶν: 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙ5ΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

δικάζων φόνου, δε ει δη σίγων επήγουν τα μιήτερος, Τι αν ὁ κάτθανων εδράσε µε; Όυκ αν µίσων µε 
ανεχορεύε Ἐρύνυσι; Ἡ µήτρι µεν Φέαι παρεισισύµιµαχοι, δε ου παρείσι τῷ μάλλον Ἠδινήμενως 
Συ του ω γέρον, φυτεύσας κάκην 9υγάτερα, απώλεσας (κε γαρ», δία το Ἀράσος κείνης, στερήθεις 
πάτρος, Εγένοµιν µἨτρόκτονος. Ὄρας.; ΤἨλέμιαχος ου κατέκτανε άλοχον Οδύσσεως, γαςου επέ- 
γάμει πόσιν πόσει, δε ευναστήριον μένει ὕγιες Εν οἶκοις. Ὄρας» Απόλλων ὁς,ναίων µεσόμφαλους 
ἕδρας, γέµει σαφέστατον στόμα βεοτοίσι, ὦ πειθοµέσθα πάντα, ὅσα αν Νείνος λέγη, τούτω πιθό- 
(ενος, ἔκτανον την τεκούσαν. Ἡγείσθε εκείνον αγόσιον, Χαι κτείνετε. ΕΝείγος ἡμιάρτε, ουκ. έγω" τι 

χεην µε δρυ: 
ΤΕΑΝΡΒΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

1αδγίησ πιυγάες;) Ὀιί 11 παά ενεη Ὀγ-πιγ-δί]εηςε αρρΓονεά ΠΙΥ Ἠῃο- 
(πειύς αοί1οης, υ]αί υγου]ά Ἰε, ἰῃε ἀεοεαςεά, Ἠανε ἆοπο {ο πιαὺ γοιυ]ά 
Ἶε ποί, αυπογγίηρ ης, πάγο Ἰαγαθεεά Ώε ΨΙ{1 {ηε Εωγ]εςὸ---Ένεῃ 10 ΠΙΥ 
πιοί]εγ Ἰηάεεὰ αγε {ηΏοςε (οἀἆερεες Ργερεηί 4 α]ἱε5, απ ἆ ν/ου]ά (Π1εγ ποί 
Ἰανε Όθεῃ Ῥγερεηί {ο ἨίΠῃ {νε πογε 1η] αγεά-ρείδοη. Τηου ίπεη, Οαρεά 
Ίηαη, ὉΥ Ῥερείίίηςρ αΏ Ἱππρίοις ἀαιρ[ίεν, Παςί τα]ηεὰ πηε: {ου 1, Πανίης 
(ητουρῇ Πεγ αιἀαοΙίγ Όεεη ὈεγείιοΓίΏγ {αίΠοες, απ] Ῥεσοπηε α Γπαίγ]οἰάε! 

Βεεςί έἶλου ὸ Τε]έπιασ]ιις εἶευν ηοί {]ε γη][ε οί Ὀ]ψςεᾶς, {ου 5Ώε ν/εἀἀεά 
πηοί Ὠβθαπά ου Πυθῦαπά, Ὀαέ πεγ πυρ({α]-Όεά οοηίίπιες πηρο]{εά 1η 
πε ροασε ! Φεεςί (που  Αρό]]ο, γιο (ΙηαβΙ ης {ηε οεΠίΓ4] ΙΠΒΗΘΙΟΏΡ) 
δἶνες (]ιε ο]εαγεςί ἀεε]αταίίοη {ο πιοτία]ς----οηι ν/ε ΟΡΕΥ ἵπ-α]]- 1ης, 
ἂ6 ΠΊΔΏΥ 35 Ὡς ΠΙαΥ Ἱπί]πιαίε,----ἵῃ Ἠΐαι οοπβάίηρ 5]εν; 1 πετ {αί Όαγε 
1ης. [1πιρασείοπαίεἰψ, δωί αρρεανύπρ τεἰευεᾷ.] Λεσουηί πω 4ΠΠΟΙΥ, αμ 
ΚΗΙ Πἰπι! Τέννας Τε νο ἀῑά-ψτοης, ποί 1 :---Ψλαϊ ου] 1 ἆο) 

ὅτὃ. φόνον δριάζων, }α9Μ1/4ἱηρ Υἀ0Υ, ΟΕ 
Ρ]εαάῖπρ ἵπ }ιδίϊοαίἶοη οἱ πι ἀεν. 

579. Α]άιβ απά Μ8558. ποί α {6νν, ιανο 
διὰ γὰρ τὸ, α]{ορεί]μετ Ιηοοηδίδίθαη(1γ νν]{] 
{πο πιείτο. 

581. Τη 6ενεγα] 88. απά εάΙ{1οῃε,ἵη- 
οἰπάίηρ ίλαί οἱ Α]άμς, {πε τεοαᾶῖπρ 15, ὁ- 
ρᾷς Ὀδυσσέως ἄλοχον; οεί ἐ]ιοι 5δ6ε Ὀή9- 
δέ υήε” Βιί (15 ρυο(παἴἶοη 18 πογεῖ- 
ΡΙε. 'οεᾶς, ὑοίἩ Ώεγο αιιά αραἰη ἵῃ νετθο 

584, οοηδίέμ{εδ α «οπίεηςς:: νἰζ. “' 9έεεί 
έ]ιου2 ου, ΜΜατ]ε /”----Τη ΤΟΟΠΗ Ο{όυ κατέκ- 
τανε, βενεταὶ οορί68 Ἠὰνθ ὀυχ ἀπέκτανε, 
Ῥτυπο]κ. {ο δυ1{ {λε ροῖηί ος 1ηέεγγορα- 
εἶοπ αέιθΓ ἄλοχο, εἀἰτες ὀύ νι’ ἔκτανεν 

284. Α]άι55 τεαά]ης ἶδ: ὁρᾶς δ᾽ ̓ Απόλ» 
λων᾽, ὃς (α---- ς 

597. Ἡ/ε Ἰανο Ίπογθ {1ο νειςος οί (ιῖβ 
πυπιῦος:---1 186 ποί αἰ{εγεά (ηεπι, (λα 
{λε ]ηο8 πια {α11γ ντ Ώου5ομ”ς. 
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Ἠ ὂνκ ἀξιόχρεως ὃ εὸς ἀναφέροντί μοι |--{---νν ντ» -ιν- 

µίασµα λῦσαι; Ποῖ τις ὀῦν ἔτ) ἂν φύγοι, 590 |» -ἰ- ---ἰ- -ιν -Ιν- 

ἒι μὴ κελεύσας ῥύσεταί με μὴ ανεῖν |- -]ν -|- -]» -ν -]ν - 

᾽Αλλ) ὡς μὲν ὂνκ ἔθ, μὴ λέγ’, ἐίργασταιν τάδε, |- -|- -]- -ιν -]- -ινν 

ἡμῖν δὲ τοῖς δράσασιν ὂνκ ἐυδαιμόνως. |- -ᾖν -]- -]ν -]- . |» . 

Τάµοι ὃ) ὅσοις μὲν ἐν καθεστᾶσιν βροτῶν, [- -Ίν-ν -ἰν-ἰ- τν - 

µακάριος ἀιών' ὃῖς δὲ μὴ πίπτουσιν ἐν, ὕοῦ ]ννν]ν -||--ἰ--ἰ- -ἰν- 

τά τ΄ ἔνδον ἐισὶ, τά τε 9ύραζε δυστυχεῖς. ἱυ κιν νυν -ν-ιν- 

ΧΟ.Αεὶ γυναῖκες ἐμποδὼν ταῖς ξυμφοραῖς |ν-ἰν -» -ἰ- -- -ίν- 

ἔφυσαν ἀνδρῶν, πρὸς τὸ δυστυχέστερον, |» -]» "- ὠ |» -ν -]ν ω 

ΤΥ. Ἐπεὶ 9ρασύνει, κὀυκ ὑποστέλλει λόγω, [ν-ἰ- -|--ιν---Ι-- 

ὁύτω δ᾽ ἀμείθει μ᾿, ὥστε μ᾿ ἀλγῆσαι φρένα, 600 |--|ν -[---ι- -ινν 

μᾶλλόν μ᾿ ἀνάψεις ἐπὶ σὸν ἐξελθεῖν Φόνον. |--ιν-Ι-ννν-]--ινν 

Καλὸν πάρεργον ὃ) ἀντὸ 9ήσομαι πόνων, ἱυ -Ιν-|--ιν -ἵ--ἰ-- 

ὧν ὀύνεκ) ἤλθον, 9υγατρὶ κοσμήσων τάφον. |--|--Ι- τιν ---Ινν 

Μολὼν γὰρ ἓνς ἔκκλητον Αργείων ὄχλον, |» -]ν -]- -]» -[- -]ν " 

ἐκοῦσαν, ὂυνκ ἄκουσαν, ἐπισείσω πόλι», 605 |ν-Ιν- νυν ν]--ἰνν 

ΤΗΕ ΟΠΒΡΕΠ, ΑΝΕΟ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Ἡ ουκ ὁ έος αξιόχρξως μοι αναφερόντι µιάσµα, λύσαι» Ποι ουν αν τις ἔτι φύγει, ει κελεύσαξ µη 
ῥύσεται µε µη 3άνει; Άλλα µη λέγε µεν ὡς τάδε ειργάσται ουκ ευ, δε ἥμιν τοις δεασάσι ουκ ευ- 
δαίµονως. Δε ὅσοις βρότων µεν γάμοι ευ καθεστάσι αἰων µακάριος' δε δις µη πιπτούσι ευ, είσι 
δύστυχεις τε τα ένδον, τε τα 9υκάζε. ΧΟ. Γυναύιες εφύσαν άει ἔµιποδων ταις ξύμιφοραις άνδρων, 
προς το δυστυχέστερον. ΤΥ. Έπει Ἀρασύνει, και ουκ ὑποστέλλει λόγω, δε δύτω αμείθει κε, ὥστε 
αλγήσαι µε φρένας, αγάψεις µε μάλλον εξέλθειν έπι σον Φόνογ. Δε αύτο Ἀήσομαι κάλον παρέργον 
πόνων ὀύγεκα ὧν ἠλθον, κοσµήσων τάφον Ῥύγατρι. Γαρ µόλων εις εκκλήτον όχλον Αργείων, επισεί- 
σω πόλιν, ἐκούσαν, ουχ ακούσαν; 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

15 ποί (πε (ο εα/Πεἰεπί {ος πια, γε[εγγῖης Τέ [ο Π]πΠι, {ο-ἆο-ανγαγ -νντεῖι 
(πε ρο]]α{ίοι ὃ Ἡ/ ΠἰιΠετ, (Πεγείογς, «8 4ΠΥ οπε γεί βεε, ἰ{ [ιο νν]χο σοπι- 
πιαηζεἆ π]ε 5Ώα]] ηοί ΓεδοΙε πιο Γγοπα ἀεαίὸ Νενεγίμε]ες» 5αγ ιοί ἵπ- 
4εεά (ναί (πεςε-(Πίηςς Ἰαγνε Ῥεεη αελίενες “«ποί [17ψ, Ὀυί {ο 18 νο 
ἀῑά (πεπα, ““ποέ αιδρἱοῖοιιδ[ψ. 

Ἐου, ἴο ἂ5 ΠΙαΏΥ οἱ πονία]ς ἵη {γοί] α5 παρίἶα]5 αγε Παρρ]]γ οοηκ(τιί-- 
ε, Π{{ε 19 Ὀἱἱςε/[] :---Ρἱ ἰο ἔπεπῃ {ο νλοίη {Ππεγ εγεῃε ποί ννε]!, ΙΠεγ ατα 
υη-(ου/αγά ὈοίἩ ἵπ γεδρεοί οΓ {πε αβαῖνς αἱ Ἀοιῃο, απά ο{ ἴ]οδε αὐτοας ! 

Οποπυύ». Ἠοππεῃ Ίνογε Ώοση {ο Όε αἱνγαγ» ἵη {πε γναγ οί {πε [ογ{ι](]ες 
οὔπἹεῃ, {ου (1ο στεαίεγ-πϊε]ασ]ς. 

Ἑννυλπυς Το ΟΥόριὲς.] Ῥίποε ἴἶοιι αγὶ Ὀο]ά, απά γιε]άεςί ποί {ο ΠΙΥ 
Νογά5, Ὀυί (ας αηβνγοΡεδί Π16, 80 α5 {ο σγίενε ΠΙΥ αρ1γ!ῖ5, ἰπου νί ἵη- 
Βαπιε πια (χε Πηογε {ο α1σε [ΟΥ {11γ ἆαι]. [5εεπιίπς βγπι(ν γεσοίυεᾶ.] Βιϊ 
[5 1 δἰνα!! γαίς α αυ άκοιπε 5αρρ]εππεηί {ο {με ]αῦους {ου νΏῖο] [ οατηε 
ου{, σοῖης {ο ἀεσ]κ ΠΙΥ ἀαιισ]ιίειῦ (οπηῦ.. Έον τεραϊγίης {ο {Πε οουνοἰ- 
εᾱ πη]έαάε οΓ(]χε Αναΐνες, ἵ νν]] γουε (ἶνε είαΐς, νν]ήπρ οἳ ποι ιν ]ίης, 

589. ἀζιόχρεως, Ἱ. Θ., ἀξιόπιστος---ἱκανός. | Β{νὸ θἱίςίο πήπφπᾶπι Ταέοῖς εόρηϊέα ο5ὲ. 
991, Αἰάμςδ απά Μ58. Ἠανε ὁ κελεύσας. 608. Τη α {ουν ΥΤΘΡ., Ιπάςεὰ, ἴἶιε γθας - 
Ῥοἵβοῦ, Ἀοννθνει;, νγή(θν {ψπις::----έέ ἀε]ό- | ἰηρ ἵς δυστυχέστατον, ἱπαρρτορείαϊαἱγ. 
γἱ αγ ο ΙΙ ΠΗ, τί ὁ 9εὸς τδρθίά {ΙΤ ἐκ κοινοῦ. 600. Βτυποκ {τοπι Μ1558. οτε φρένα : 
ΜάΙὲ εἀϊάδτε Βγήποκῖαν εἰ Ῥόοκίης, ἐι | Λ]άπ, ἴτοπι ολους ΝΤ95,, φρένας. 
μὸ ὀὐγκελεύσας επ Μαι Κ]άπάϊ οου]εσἰίτᾶ 601. Έου ἐπὶ π 1ῇ5νειςε, 11ο Ηατ]είαι 
πᾱ Βήρρ]ϊοἙς, 109. Βὸᾷ ἴδια κίνὸ ογάὶς | Μ5. Ίνας πεός. 



45 606. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

σοὶ ση τ) ἄδελφῃ λεύσιμον δοῦναι δίκην.. Γ--ιν-||- -ἰ--|--ί-- 

Μᾶλλον ὃ) ἐκείνη σοῦ 9ανεῖν ἐστ᾽ ἀξία, |--ἰν -|- -ἰ- -|- -ἰ- - 

} τη τεκούση σ᾿ Ἠγρίωσ”, ἒις ὃς ἀεὶ |- -]ν -]|- -]ν -[- -ιν ώ, 

πέµπουσα μύθους ἐπὶ τὸ δυσμιενέστερον, | -Ι-νν]ν-Ι»-ίν» 

ὀνείρατ᾽ ἀγγέλλουσα τ᾿ Αγαμέμνονος, 610 [ν -ν -|--|ν-Ι--|ν»ν 

καὶ τοῦθ᾽ ὃ µισήσειαν ᾿Αιγίσθου λέχος |--]ν-]--Ιν-|--Ιν» 

πμ μα.. ὃν νέρτεροι Φεοί: καὶ γὰρ ἐνθάδ ἦν πικρὸν, 

ἕως ὑφῖψε δῶμ᾽ ἄνηφαίστω πυρί. [ν-]- -ἷν -ἰν -|--]νν 

Μενέλαε, σοὶ δὲ τάδε λέγω, δράσω πε πρός, νν-|ν Ξνν»|» -]- -]νν 
Γι τὀυμὸν ἔχθος ἐναριθμεῖ, κῆδός τ᾽ ἐμὸν, 6ιὀ |- -|» -ᾖ» ν ν]ν -ἷ- -|» π 

μὴ τῷδ ἀμύνειν φόνον, ἐναντίον φεοῖς, |--ν-Ι-νν]ν -Ι- -ἰΙν - 

ἔα δ) ὑπ᾿ ἀστῶν καταφονευθῆναι πέτροις, [ν[ν -|- νυν -[--ιν - 

3 μὴ πίδαινε Σπαρτιώτιδος χθονός. |- -]ν -ιν -ιν -ν |» ν 

Τοσαῦτ᾽ ακούσας, ἴσθε, μηδὲ δυσσεθεῖς |» -]ν -]- -|» Ξ» -]ν ἓ) 

ἔλη, παρώσας ἐυσεθεστέρους φίλους. 690 |» -ιν ώ |- -[» -ν -|ν- 
Ἡμᾶς ὃ᾽ απ ὀίκων ἄγετε τῶνδε, πρόσπολοι. |- -]ν -|- ν νυν |» -ἰν ν 

ποπ πα μ ο. κκ τε μ.μ μοι πμ σης 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΩΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. ς 

δούναι λεύσιμον δίκην σοι τε ση αδέλφῃ. Δε εκείνη έστι (κάλλον άξια 9άνειν σου, ἡ ηγριώσεσε Τη 
τεκούση, άει πεμιπούσα, εις ὄνς, μύθους έπι το δυσμιενέστερον, αγγελλούσα ονείρατα του Άγα- 
µέμνονος, και τούτο ὁ ὃν γέετεροι θέοι µισησείαν λέχος Αιγισθου’ γαρ και ένθαδε ην πίκρον, ἕως Ἄ- 
φήψε δώμα πύρι ανηφαίστῳ. Δε σοι) Μεγελάς, λέγω τάδε, τε προς δράσω᾿ ει ενάριθµει το έµον 
έχθος,τε ἔμιον κήδος» µκη αμιύγειν φόγον τῶδε, εγάντιον Ψέοις, δε έα καταφονευθήναι πέτροις ὕπο άσ- 
των, µη επιθαύε Σπαρτιάτιδος χθόνος,. Ακούσας τοσαύτα, ίσθι, µωήδε ἕλη δύσσεδεις φίλους, 
παρώσας ευσερέστερους. Δε; πεόσπολοι, άγετε ἥμας άπο τώνδε οίκων. 

ΤΗΑΝΘΙ.ΑΤΙΟΝ. 

(ο Ιπῆὶαί ρε]ίίηρ γεηρφεαηΏςσε προη {πες απά (Ἠγ εἰίεν. Έοτ εἶιε {5 πιοτε 
ΨοΓίΏΥ ο ἀεαίῃ (Παη έᾖοιι----ηε νο ἱγγ]ίαίεὰ (εε ασαἰηοί {Πγ αιοί]ος, 
ΡΥγ αἰνναγε ρεκ]ίηρ ἵω (πίης «88, γογάφ (επάἴησ-Πίο Ππογε-Παέεβα]Ώες; 
τεϊαιἵηρ ἀγεαπῃς εἷε Ώαά Ἠαά οἱ Ασαπιόπιποπ----απά (ης Πκενγίςε, τἶχαί 
{πε η{εγηαὶ (ος ἀείενίεᾶ (πε Ρεά οἱ Ανρίςι]νας, ({ου ενεη Ἠεγε 1 ν/ας ο{- 
{εηδίῖνε,) εΠ/{11 ιο Ὠαά δεί (με Ίποιιδε ἵΠ α Ὀἱα7ε νγ]ιῃ το ΠιοΓθ-Ιηίθηςο- 
ἴπαη-Υ υἱοαμ”5. 

Το Μεπεῖάις.] Βιε(ο (πες, Μεπε]άμς, 5αΥ 1 Εἰχ]ς, απἆ Πῃογεονος 1 ψῖ]ὶ 
ἀοῖι. [έτποι τεσαγά ΠΙΥ ἀῑδ[ίκε---απά ΠοΥ αΠεςίίοι----ιναγά ποί οβ ἀἆθαίῖι 
{Γοπη (5 ππαη, ἵπ-ορροδίήοη-ίο (πε ἄοας, δυί ευ ῇεγ ΕΠ]πι {ο-βε-ρε]ιεά- 
ἰο-]ἱβε]εβθηεςς ΨΙ{Ώ δίοῦε5 ΌΥ (Πε οΙ{1Ζεῃς, εἰκε δεί ποί (1Υ {οοί αροη 
Βρατίαη ρτουηάἀ, 

Ηανίηρ Ἠεατά (ας πηαο[ι, θεροῦε, ΠΟΥ {αΚε {ο (ηγκε]έίπε ἱπιρίοιις {ου 
{Πεης», τε]εσίῖηρ (πε πιογε ρίοις. [ Το ῖς Ράρε».] Βαΐοοηάιιαί ας, αι(επά-- 
8ηί5, [Γοπη ἴμεςε ιηηδίοη»! [ Εαῑς Τήπάαγι ωποϊοἰ][ν αι αὐτωρε]ψ.] 

606. δοῦνοι δίκην, αιιοᾶ ἀΗυὶ Γέτὲ 5όπαέ | νν]]ι τεΓεγεησε {ο Βγιηο]ςς τε]εσίῖοη ος 
Ῥοέπας ρέπάεγε, | μέ εἶωπα φὐέγε, ]ς γατί8- 
βἶπιο άδια ρόπ]ίαε Ρρτο εόἀειῃ ρτόρὲ, φαοά 
1 αΜπὸ ἁίοίϊίατ 719 ἀάγενε] γέἀάετε. Ῥοξ- 
6ΟΝ. 

609. ἐπὶ τὸ δυσμενέστερον, 0 {9 έ]ιε πιογθ 
)ιαέςΓαῖ, ἰἰναί 15, {ο ϱγεαίεν απἆ ϱτεαίετ ]ια- 
ἐγοά οἳ ἀῑδίέ]κε, ΦΙΠΙΤΙΔ11Υ {ο, πρὸς τὸ δυστυ- 
χέστερον, ἵΏ ΥΕΓ5ε ὅ98, 4ῦονο. 

614. Εοι δὲ ἵη ἰχίς πο, Βγήποκ οἀϊ(εά 
δὺ οἩ {116 οοπ]εσίπτο ος Ἠαβρταγοα. Βιϊ 

δὲ, Ῥοῦβοῦ νεεγ {αοεί1οαβ]γ βαγς, ΄«4ἀεὸ 
{1ε (ΒτήάποΚ]ιι) ἡπῖο ρατιίου]α ἱτάτιις 
εδί, αἱ έαηπι Γόνὸ αὖ Οτόρίε εκρί]οτί(.5ο 
απΡΥΝ τωας Ίνε τοἰέ[ι ἐ]ιῖ4 ραγέτο]ο, έ]ιαί ιε αἲ- 
Ίπ06ί ἄγουε 1έ ουέ Γγοπι ἐο Ογέεέός: ἴἴπθι 
αποίῖΏς νετεο 1691, Ὀε]ονν, Ὀρέστα, σοὲ 
δὲ, ὅςο., ο ας, “« ομῖ {ρ5ο Βγήποκϊας, 
σαέάε, ιέ νἰἀέίπν, δαἑάταϊας, ρορότοῖι, 
το]νέοῖν ευει Βγπείς Ιηιφε]/, ὑείπρ ο ἴ1εὰ, 
αν {έ ΦεἘΊ15, τοἰέῇι δἸαιρ]ιέεν, «ραγεά. 



ΟΡΕΣΤΗΣ, 622. 49 

ΟΡ. Στεχ᾽, ὡς ἀθορύθως ὀὐπιὼν ἡμῖν λόγος [ντ ν--ἰ--|--ινν 

πρὸς τόνδ ἵκηται, γἼρας ἀποφυγὼν τὸ σόν. |--ἰν ---Ινννν-ίνν 

Μενέλαε, ποῖ σὸν πόδ ἐπὶ συννοίᾳ κυκλεῖς, [νυν ---Ι-ννν ---ι-- 

διπλῆς µερίµνης διπτύχους ἰὼν ὁδούς; 095 [ν-|-----ιν-ν-|-- 

ΜΕ. Ἔασον' ἓν ἐμαυτῷ τι συννοούµενος» | νν--Ιν-Ιν-ινν 

ὅπη τράπωµαι τῆς τύχης, ἀμηχαινῶ. ντ -Ἱ--ιν-ν-]- - 

ΟΡ. Μή νυν πέραινε τὴν δόκησιν, ἀλλ», ἐμοὺς |--Ιν-ν-Ιν-Ιν-ιν- 

λόγους ἀκούσως πρόσθε, βουλεύου τότε. ἱν-- -||--ἴν-Ι--νν 

ΜΕ. Λέγ ἐὔ γὰρ ἔἴπας' ἔστι ὃ ὁδ σιγὴ λόγου 630 |» -ᾖν -ἷν -ἰν-|--ιν- 

κρείσσων γένοιτ ἂν, ἔστι ὃ ὁῦ σιγῆς λόγος. |--ν-Ιν -ν-ἷ- -ἰνν 

ΟΡ. Λέγοιμ. ἂν Ἰδη' τὰ μακρὰ τῶν σμικρῶν λόγων |» -ἷν -]- ν ω]ν -ᾗν -[ν - 

ἐπίπροσθέν ἐστι, καὶ σαφΏ μᾶλλον κλύειν. |» ν -ι» -ᾖν -]» -]- -ιν - 

Ἐμοὶ σὺ τῶν σῶν, Μενέλεως, μμδὲν δίδου᾽ |» -]ν -]- ν υ]ν -]- - [ν - 

ἃ ὃ) ἔλαθδες, ἀπόδος, πατρὸς ἐμοῦ λαδὼν πάρα. 050 ἱννν]υνν]-νν{ν-ν-ινν 

Ὃυν χρήματ᾽ ἔῑπον' χρήµατ᾽, ὃν ψυχὸν ἐμὴν |--ἰ--|--Ι--||--ἰ-- 

σώσης, ἅπερ μοι φίλτατ᾽ ἐστὶ τῶν ἐμῶν. |- -]ω -]- -]ν -ι» -ν - 

ΤΗΕ  ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΙΞΗ ΔΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΟΡ. Στείχε, ὡς ὁ έπιων λόγος ἥμαιν, απόφυγων το σον γήρας, ἱκήται πβος τόνδε αθόευοως. Μεγελάε, 
ποι κύκλεις σον πόδα ἔπι συννοίᾳ, ίων δίπΊυχους ὅδους δίπλης µεβίµνης; ΜΕ. Ἑάσον' συγνοούµενος 
πιεν εμαύτω, αμήχανω ὅπη της τύχης τραπώμαι. ΟΡ. ΜΗ νυν περαίνε την δοκήσιν, άλλα, πρόσ- 
θε ακούσας έµους λόγους, τότε βουλεύου. ΜΕ. Λέγε" γαρ ευ είπας' δε έστι ὁυ σίγη αν γεγοίτο 
κρείσσων λόγου, δε ἐστι όυ λόγος σίγης. ΟΡ. Ἠλη αν λεγοίμι" τα µάκρα ἐστι επιπµόσθεν των 
σμείκρων λόγων, Και μάλλον σάφη κλύεω., Δίδου συ Εμµεοι κήδεν, Μενέλεως, των σων' δε ἆ έλαξες, 
λάδων πάρα έµου πάτος» άποδος. Ουν είπον χρήµατα᾽ χρήματα, ην σώσης έµην ψύχν, ἅπερ 
εστι μοι φίλτατα τῶν Εµωγ. 

ΤΕΒΑΝΒΙΙΑΤΙΟΝ. 

ΟΠΕΡΤΕς. [1,οολίπρ α[ίεν ]έπι δεοωυΠἰπσίψ. ] Ώερατί, ἰἶιαί (πε τεπαϊπάεν 
οΓοΙγδρεεςσ], εδοαρίηρ (πίπε ασε, ΠΙΧΥ τεαςΏ (Π]5 πιαη απ]ηίεγγαρίεᾱ- 
Ιγ! [Το λ ωπεῖε, ρεγέ(ψ.] Νεπε]άις, νΙίπεγ ψΨΠεε]εκί (ποια {1γ [οοί ἴπ 
ἰοισ]ί, εηίεγίης οη α ἆουβ]ε Ραί] οἱ ἀοαβ]ε οαγε ὸ 

Ἠεντιαυς. [4ὐδογθεᾶ ἴπ υεγν ἄεερ γε[εοίίοπ.] Α]]ονππε:---ροπάετῖης 
εοπιεἰηίησ 1η πλἶπά κ η πηγσε]{, [ απη ρεγρ]εχεὰ {ο ψΠΙςῇ δἷάε ος {ογ- 
ίαπε 1 δαἰ] αγ πως, 

ΟκΕςΤΕΡ. Ώυ ποί πον πιαΚα-ρ {1Υ ορ]ηίοη,---Όαΐ, Πανίωσ βγεί Ἠεατγά 
ΏΙΥ νγογάς, (πε ἀε]ίυεναία. 

Ἠενειαυ». βαΥ οἨη :---{ος (οι Ἠαφί γἱσ]Ώ{1γ 6Ροκεη:----γεί ίεγε ατα 
Ώσῃες νηεγε εἰ]εηος πιαγ Όε Ρείίετ (παῃ α{ίεγαπος, απά (Ίπετε αγ6, Ψεγε 
υἱίεΓαηοε ΠΙΔΥ Όε Ρείΐου (παη βἴ]επος ! 

ΟΕΡΤΕς. Τ ν]ὶ Πο δρεακ:---Ἴοης ογαίΙοη5 αγε Ὀείογε εἸλογί 9Π65, απά 
ἆγα ποτε Ιπίε]]ϊρ]ρ]ε {ο πσαγ.---(αἶνε ἴἶλοι {ο πιε ποίἨίηρ, Πεπε]άις, ος 
ΠἨγ Ροββερρίοηυς: Ῥαΐ γ]λαί (μοι γεσεϊγεαςί, σείέἶηρ Ιί αἲ {λε Παπάς οΕ ΠΙΥ 
{αίμετ, τεἰαγπ {οπης. Τ ππεαΏ πο τίσ]ες:----[ Πἐεἰγαο(ἰπσῖψ. ]τῖο]ςς, 1ο 
υ]έδανε Π.γ Π{ε, νγ]σ] αγε {πε ἆεαγεςί {ο ΠἹε οἱ ΠΙΥ ΕΠΙΟΥΠΙΕΠΙ5! 

699, ὁὐπιὼν ἡμῖν λόγος, ἔιε δρεεε]ι οοπιῖις | ννλῖο]ι ὮΏΟΤ8ΟἨ 8αΥ5:----έέ πηύ]εἵς οχουτά- 
ση {ο τ1δ----(]ιε γεδί ο) ή ιαγαπρ ιο. τἱ ρόϊοεγαίς Ίος όπῖπι ρτοπόπ1ε όπιηΙ πα 

624. ποῖ σὸν πὀδ᾽ ἐπὶ συγνοίᾳ κυκλεῖς» Οὸ | Ρρετδοπάτυ οΟπ]ηήπε ον{.” 
εύ[οῖα ρόάεπι αἲ ουρία ἑἰόπιοπα Ἡ {1 66ΊΥ, το]ιὲ- 698. μή νυν πέραινε τὸν δόκησιν, νετυά!ῖπι, 
{νου ἀοδέ ἔιοιι γοη ἴπ ἐλοιιρέΕ ----ΕΟΣ κυκ- | πεπιπο ρευ/ἐεῖαν ἐ εοςἱἑαξἰόπεπη νο] ορἰπὶ- 
λεῖς δεγεγα] Μ95. απ εὀ11ἶοῃς Ίαν κυκ- | όπεπη ἑάαπι: ἔτδε]γ, διδρετιά ἔἶιη )ιιάςηιεπέ. 
λοῖς, Γαυ]{16β5ΙΥ. 650. ἐπίπροσθέν ἔστι----αγε (ἴπ εοπραγἰκοπι 

036. Οµε Μ., αἲ [ενγεςί, [νᾶδ ἐν ἑαντῶ, | τοἰ(]ι) ὑε[ογε: ἴῑιαῖ 18, αγε ργ/εγα)]ε ἔο, 

6 
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32 ρω .” / 3 Γη - . 

Αδικῶ» Λαθεῖν χε ἀντὶ τοῦδε τοῦ κακοῦ 
“ν / λ .”ς λ πω / λ 
ἄθικόν τι παρὰ σου καὶ γαρ Αγαμέμνων πατήρ 

, ε 3 κ.” 3 

ἀδίκως ἀθροίσας Ελλάὸ , ἠλθ ἐς "λιον, 

055. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ο... 
[μνσ[ννν]ς-ννν]--ἷν- 

640 |ν Μ -]» -]- -]ν -ᾖν -]ν ν 

ὀνκ ἐξαμαρτὼν ἄντὸς, ἀλλ) ἁμαρτίαν |-- -]» -[- -ἰν -ἷν -]» 3 
δν ως ἃ 5 ’ ο η 

πης σης γυναικὸς, ἀδικίαν τ ἑώμενος. |- -]ν -ᾖν ν ν]ν -ν -[νν 

Ἐν μὲν τόδ᾽ ἡμῖν ἆνθ) ἑνὸς δοῦναί σε χρην |- -]ν -]- -ιν -]- -]ν -- 

ἀπέδοτο ὃ, ὣς χρη τοῖς Φίλοισι τοὺς φίλους, |» ω "ᾖω -]- -ᾗω -ᾖν -]ν - 

τὸ σῶμ ἀληθῶς σοὶ παρ ὥσπίὃ ἐκπονῶν, 045 |ν -ἰν -]|- -]ω-ήν -» - 
ε/ Ν λ Δ 3 / / ὅπως σὺ τὴν σὴν ἀπολάθοις ξυνάορον. Ιω -]ν -]- "ν]ν -[ν -ἷν ν 

᾽Απότισον ὀῦν µοι ταυτὸ, τοῦτ' ἐκεῖ λαθὼν, ων ιν -|--ἰμ-ν -[ω - 

µίαν πονήσας ἡμέραν ἡμῶν ὕπερ, Γν-]νεεηνμμμήα 
σωτήριος στάς μὴ δέκ᾽ ἐππλήσας ἔτη. [κιν -Ι--Ιν -]--]ν- 

Ἆὰ ὃ) ᾽Αυλὶς ἔλαθσε σφάγι ἐμῆς ὁμοσπόρου, 6ὖῦο [υ-]νν[ν τήν -ἷν -ν 3 

5” 3 .- « / Δ ο” / ἐῶ σ ἔχει ταῦθ᾽ Ἐρμιόνην µη κτεῖε σύ. [ν -]» -|- -]ν ὠ) -|- -]ν ν 

Δεῖ γάρ σ ἐμοῦ πρώσσοντος, ὡς πρώσσω τανῦν, |--ἰν -||--]ν -ᾖ--ἰν - 

πλέον Φέρεσθαι, κἀμὲ συγγνώµην ἔχευ. |» -ἰν -- -]» -|- -]- - 

ΤΗΕ, ΟΠΒΡΕΗΕ, ΑΝΕΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

΄Αδιιω; Χρη µε λάθειν πάρα σου τι ἁδικογ, άντι του τούδε κάΝου᾿ γαρ Και Αγαμέμνων πάτηρ ἆ- 
δικως αθροίσας Ελλαδα, ήλθε ες Ίλιον, ουκ εζαμιάρτων αύτος, άλλα ιώμενος ἁμιάρτιαν τε αδίιαν 
της σης γυναίκας. Τόδε ἓν μεν χρη σε δούναι ἥκειν άντι ἔγος, δε, ὡς χΡη τους Φίλους τοις φιλοίσι, 
απέδοτο σοι το σώμα αλήθως έκπονων πάρα ἄσπιδα, ὅπως συ απόλαδοις την σην ζυνάορον. Απο 
τέσον ῄιοι ουν ταύτο, έχει λάξων τούτο, πονήσας ὕπερ ἥμιων μίαν ἥμεραν, στας σωτήριος' µη εκ- 
πλήσας δέκα έτη. Δε σφάγια έµης ὁμόσπορου ὁ Αύλις έλαδε, ταύτα έω σε ἔχειν µη κτεῦε συ 
᾿Ἑρρώοην. Γαρ δει σε, έµου πρασσόντος ὡς τάνυν πράσσω, φερέσθαι πλέον, και ἔµε έχει συγγγώ- 
µην. 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Το Ι πια]κε-απ-ιη]αδί-γεαιαςί ὁ----ἴ οἁσἹΏί (ο γεσεῖνο {Γοῖη {ες ΒΟΠΙΘ- 
(ΐπς Ρεγοηά -Ιαδίΐσε, ἱηδίεαά οἱ 1] ἐν]1]: {οΓ α5 π]ΙΟΠ 49 ΑσαπιόπιΏποη 
ΙΠΥ {αίΠευ, Πανίηρ., 1η-α- ναγ-]αείίοε-άϊά-ποί-ἀεπιαπά, οο]]εοίεά ἄτεεςσε 
ἵη 8ΓΩ1Α, νγεηί {ο Ττογ,---Ποί {ΟΥ {αί Τε Ἠαά ετγεά Πϊπιςε!ή, Όί {ος (πε 
Ῥύγροςε ο[ οεί(ἶπρ τὶρΏί ίηε εσΓος απά Ιη]αθίϊοε οἳ ΠΥ νν]{ε, ΤΗϊς εἸηπσ]ε 
Κἰπάπεςς, (ἴιεγε[ογε, 1έ Ῥε]ονες ἴἨεε {ο γεπάεγ {ο 115 ΊΏ τείΙΓΠ {ΟΥ ΟΠ6; 
Ῥεσααςε ης, (α5 {Γ1επά» οαρΊπέ 1η Ὀε]ια]{ οἱ {γιεηςς,) εχροξεά {ου {Ἠεε 8 
Π{ε ἵη-σοοά-εαγπερί, ἐοϊ]{πρ ἵπ Ῥαίέ]ε ἐμαί (οι πι]σΏίεςί τεσαίη-ροβςεθ- 
Βίοι ΟΓ{ΠΥ «οΠΏδοΓ!. | 

Ἠεραγ πιε (ἶχεη (1]ς {νου 45 έλλοιι ἀῑάρί γοπάετ τεσεῖνε (ἶαί----ἴο ης 
{ος ας οπε ἆαγ, ὉΥ ἰαπάΐης ος ΡΓεδεΙνΕΓ:----ποί οοπιρ]είίης (επ γεαϊς. 

Ῥυΐ (πε εαογίβσε ος ΠιΥ δἰείετ γΠ]οῖ Αὶς τεσείνεά, επίς 1 ϱαῇετ {πεε 
{ο πανε: [Ηὑέπρίψ.] ΚΙ ποί οι Ηεγιοπδ. Ἐος 1 Ώε[ουες ίΠεε, 5εε- 
ἵηο 1 {το ας 1 που’ Γαγε, {ο εχετί {Πγδε]{ηοις, αΏᾶ πῃε {ο Ώανε ρατάοῃ. 

658. ἀδιιῶ, απι 1 η) ιδέ,----ἴἶναί 15, Ἱιαυε 1 ἀσπίδα, αἱ ἐ]ιο ο]ιξε]ά ; ππογθ {γ661Ψ, ἐπ τυαγ. 
αείεᾷ εοπίτατν έο))δέΐοε ἵπ ἶαη πρ ή Π1ο- 646. Ίω ΛΙάις απἀ «ενεταὶ Μ85, {πο 
ένο, αι {ιεγείογε 18 ππη γεφιιοδί /οΥ έ]ιεε {ο 
δαυε πιε πεοεδδατἰζ) η)δές 

640). ἀδίκως ἀθεοίσας Ελλάδ᾽, ιαυῦηρ' - 
δδέ1ὴ ανθεπι{εά (γεεσε, Ἱ. Θ., ιο (γεεῖαπ 
/οτοςθ. ΕοΥ ἐς Ίλιον Α]ά18 Πά8 ἒις Ἴλιον. 

646. τὺ σῶμα ἀλπθῶς, νετ υά1πι, μὲ νοᾶψ 
ἐπι]ψ, Ὀα{ “« έο εηροδε οπε’ νοἆψ ΟΣ Ρεγδοπ” 
«ΟΠΝΘΥΡ ἶρ ου: ἱαηρυαᾶρε 8 γετΥ ἀῑπετεπί 
ηιθαηίηρ,---πΏ]εδδ ΙπΘηΩ(10Η Ὀε ηλαάε 6΄έο 
τοἶναί, ἃδ «6 έο ρογί]) ΟΥ “ έ0 οοἰάς”'----παρ᾽ 

16αάἶΏΡ {8 ἀπολάξης. 
648. ΑΙάις εἀϊ(εὰ ἁριέρων, νηὶοῖι ο6ἵ- 

(αἴη]γ {οχ ἴ1ε 6αΚε οΓ {λε δουηἆ---θεείπρ 
η Ὠηυδέ οίπεεννῖδο οσσ5 5ο (δααθεΠί]γ, ἶ 
οομβΙάος {ο Ρε {ΔΥ ργε[εΓαΡ]ο. 

650. σφάγι Εμῆς ὁμιοσπόρου, ἑλά δαογ [σε 
ο πι δἰδίεν, νἰζ. [ρ]ηρεοπία. 

656. πλέον φέρεσθαι, 80ΠΊ6 τοπάθτ “έρίως 
Ιιαῦόγεῦ----ολετε, ΄«{ο Ίναυς ΠπΟΓΘ ΡοιῦεΥ ΟΥ 
Εγεαέεν ἐπίμεπος, 



ΟΡΕΣΤΗΣ. 654. οἱ 

γυχὴν ὃ ἔμην δὸς τῷ ταλαιπώρω πατθὶ, |--[ν ---Ιν---Ι-ν 

κὼμῆς ἄδελφῆς, παρθένου µακβὸν χρόνον. 6550 |- -]ν -]ι- -]» -ῃν -ἷνν 

Θανὼν γὰρ ὀΐκον ὀρφανὸν λείψω πατβός. |--ιν -ἰν -ἰν -Ι--]νν 

Ἔρεῖς, ἀδύνατον' ἀντὸ τοῦτο, τοὺς φίλους ΓΙ ν νν -ἰν -ἶν -Ιν - 

ἐν τοῖς κακοῖς χεῦ τοῖς Φίλοισιν ὠφελεῖν. |- -ἰν-|- -Ίν -» -] .- 

Ὅταν ὃ ὃ δαΐµων ἐν διδω, τί δεῖ φίλων; |» -ιν -]--ν -ν -ν . 

᾿Αρκεῖ γὰρ ἀντὸς ὃ φεὸς, ὠφελεῖν θέλω». 0) |- ων νν]ν ιν -ιν- 

Φιλεῖν δώµαρτα πᾶσιν Ἕλλησιν δοκεῖο" [ω -» -ᾖ» -] --|- -]ν μ 

κὀυχ ὑποτρέχων σε τοῦτο Φωπείᾳ λέγω" ἱτνν]ν-ν-ί- -|--ἰν- 

ταύτης ἵκνουμαί σ’. ΄Ὢ µέλεος ἐγὼ κακῶν, |--ιν-Ι-τινν ήν -]ν- 

ἕις ὅτον Ἰκω. Τά δὲ ταλαιπωρεῖν µε δεῖ: |--ἶν-- ν ντ -ι--ν- 

Ὑπὲρ γὰρ ὀΐκου παντὸς ἱκετεύω τάδε. 605 |- - -|--Ιννν]--ινν 

ὮὪ πατρὸς ὅμαιμε 39εῖε, τὸν κατὰ χθονὸς | τν νι -ίν-ἷνν 

Φανόντ᾽ ἀκούειν τάδε δόκεν, ποτωμµένην 5 . |ω -[- .. «ιν -ᾗ» -» 4 

ψυχὸν ὑπὲρ σοῦ καὶ λέγει ὦ ᾿γὼ λέγω. |--|ν-Ι- -ἰν-ν -ἰν - 

ΤΗΕ  ΟΠΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε δος ἔµιην ψύχην τῳ ταλαιπώρῳ πάτει, και έµης αδέλφης, µάκρον χρόνον πάρθενου. Γαρ 3ά" 
ων λείψω οίκον πάτρος όρφανον. Έρεις, αδύνατον τούτο αύτο» χρΏ τους Φίλους ώφελει τοις Φιλοί- 
σι εν τοις κάποις. Δε ὅταν ὁ δαίμων δίδω ευ, τι δει φίλων» Γαρ ὁ Σέος αὐτὸς άεκει, 3έλων ώφελει. 
Δόπεις πάσι Ἑλλήσι Φφίλειν δαμάρτα΄ Ναι τούτο ου λέγω ὑπότρεχων σε Νωπείᾳ' ταύτης ἵπνούμαι 
σε, {3 έγω µέλεος κάκων, εις δίον ἥκω. Δε τι δει µε ταλαιπώρει» Γαρ ὕπερ πάντος οίκου ἱκετεύω 
τάδε Ω Φείε ὁμαίμεε πάτρος, δόκει τον Φαγόνγτα κάτα χθόνος ακούειν τάδε, και ψύχην ποτώµε- 
ην ὕπερ σου λέγειν ἆ έγω λέγω. 

ΤΕΗΛΝΒΙΑΤΙΟΝ. 

ΓΕΙέ οεγν σγεαέ εαγπεδίπεδ».] ΊΝ Πετείογε σταΏ{ ΠΩΥ Π{ε {ο παΥ υτγείς]]- 
εἆ {αί]ετ,---απά ε]αί ος ΠΩΥ οδίετ, α Ίοηρ ἔπιε α νὶτσίη. Ῥεσαιςε ἁγίησ 
1 9Πα[] Ίεανε ΠαΥ {αί]ιετ’ς Πο υςδε ἀεδιίμίς. 

Τ]ουι ]έδαγ ««Ιπιροβδῖθ]ε:--- 
ΤΗΙ5 ἰ5 {11ο γετγ (Ἠ]πο,---έέ 1 θεμουες {1ος {ο εποσοις ἰΠεῖτ {γίεηἆ8 

1η οαἱαμη](1εβ.’” Έου νπεη (πε ἀεΙίγ ρίνες ργοδρενΙ{γ, υγῖιαί πεεά 15 {εγε 
οἑ{ΓΙεπάςὸ Θεεῖησ {πε αοά ΠΙΠΙδεΙ{5α/ΠοείΠ, δείησ ν]πσ {ο αβαῖςί | 

Τ]ιοι αρρεαγεδἰ απίο αἰ {ἶιε (αγεε]» {ο Όε {οπά οἱ {Π1γ νν]{ε, (απά επ] 
1 98Υ ποί, εγεερίηρ-ργίνΙ]γ-ἶπ αροη ἴπεε ΡΥ Βαί{ετγ,) Ὀγ Πεν 1 Ιπρ]ογε 
ἴπες ! [ Το ἠπιδε[ή Ἰαπιεπϊπρϊψ.] ΟΙ! πια, πη]δεταῦ]ε (Πγοιισῃ πηϊδίονίμηες, 
ἴο ναί απΏῃ [ οοπιε! Ῥηί ν/Ώγ πιαςί Γεχρετίεποε-αΠ]οίῖοι ὃ 

Το ἸΗεπείάις, ἀἰροοπδοίαίείψ.] Εου ἵπ Ὀε]α]{-ο[ (πε ψ]οἰε οιιβε ΏιαΚε 
1 5 ειρρ]]σαίἶοι | 

[1η αοσεπἰδ {]ιε πιοςὲ ἑοιο]ίπο.] ΟΠ απο]ε, Ὀγοί]ιαγ οἱ Πιγ [αίμεν, οοη- 
οεῖνε (Παί {πε ἀεαά πια ὈεπεαίἩ ἴπε σου Ἠεατς ἴπεςε (Ἠίηρς,---απά 
ἴπαί Π]5 δρἰγὶί Πονονίης ουεν ἰπεε 5ρεαΚε ναί 1 ερεα]! 

659. ῬοἵδοἨ Ίαβ {αἷκομ στοαῖ ραῖης {ο ΄ αἶδο έιαί 8ηΥ ἔννο ννοτάς εἰοι]ά 8ο πθαί- 
ἀθίεμά τί δεῖ φίλων :---ᾱδ Ὀείης Ἱπάϊκριία- , 1Υ τοδοπιῦ]ο 0ης αΠοί]θΓ αλ {ο δε αἲ ΔΠΥ 
ΡΙν ἴ]ια ίγιο Ἰασ[ίου, αἰτοισὴ ΝΤΡΒ. απά , ἴπωο οοη{οιιπά θά ντ] θαςἩ οἱπθγ. 
εζ{1ου8, νι αγά1γ αἩ εκοερ{ἴοη,ανο 667.τὸν Φανόντα, ἔ]ιε ἀθοεαδεά---ἔνε ἀεαὰ 
πί χθὺ φίλων}----Ὦ0Ι8ΟΠ)6 ΤΟΛΒΟΗΦ υγ] Ός ; παν, ΝΙΣ. 4Ραπιόπιποπ. 
{ουπά 1Ἠ ὴ5 οΥΝ ποῖς ΠΡΟ {Ἠΐ5Ὑθιβο. 668. ΤΗς καὶ ἵη Ελ] νει»ο ἶ9 οεγ{αἰπ]γ 

666. ἱκετεύω τάδε, διρρίἰοαίε 1 ἐ]ῖδ. Ι11 ρ]ασοά αδ α οορι]α(ῖνο Βείνγθεῦ ἀκού- 
666. δεῖε, 8οΠ16 Ρ6ΙΊ13Ρ5 ΠΠαΥ ῥτοίθν {ο ; ειν απ λέγειν, απά γοῖ νε] ἔνε ϱγαπηπια(]- 

᾽αρλάςς « ἀῑσίκε,) Ὀαῖ Τ οοηφἰάθι {ἱ Ίθις ; οαἱ οοηβίγασίίοι πατάγ αἆπιῖξ ποτωρεένην 
Τ0 ΠλεαΗ “μποῖε,” ΤΗ 19 ἃ ϱυεαί Ἱπιρενίθο- , φυχὺν ὑπὲε σοῦ, ἴο Ὀθ εοηδἰάογοᾷ α5 α ἀῑς- 
Ώ1ΟἨ ΤΠ ]άησιορε (ναί αηγ ορῖ1]ιοῖ οἰιοπ]ά ; εἶποῖ πιθπιῦς οἱ ἴἶιε δεηίθηςς,---80 38 {0 
Ἰανς ΠΟΤΕ (πα οπο εἰσηϊβοαίίου,---απά ) ὃς (οἸ]ουγεὰ ὉΥ α εοπηπ]ᾶ. 



δρ 069. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Ταῦτ' ἒίς τε δάκρυα καὶ γόους καὶ ξυμφορὰς |- -]ν ω υ]ν -]ν -]--]ν - 

ἑέρηκα κἀπήτηκα τὴν σωτηρίαν ο70 |-- -] υ -]- -» -]- -]» - 

Φηρῶν, ὃ πάντες, κὀυκ ἐγὼ ζητῶ μόνος. |- -]ν -|- -]ν -|- -]ων 

ΧΟ. Κάἀγώ σ᾿ ἱκνοῦμαι, καὶ γυνή περ ὀδσ᾽ ὅμως |- -ᾖν -]- -[ν -ν -|» . 

ποῖς δεμιένοισιν ὠφελεῖν' ὁτός τε ὃ) ἐῑ, |- ω ν]ν -ᾖν -]ν -|- -ᾖ» - 

ΜΕ. ᾿Οορέστ’, ἐψώ τοι σὸν καταιδοῦμαιν κάρα, [ν -ν -|- -]» -]- -ἷν - 

καὶ ξυμπονῆσαι σοῖς κακοῖσι βούλομαι. 670 |- -]ν -]- -]» -ν -]ν ν 

Καὶ χρὺ γὰρ δύτω τῶν ὁμαιμόνων κακὰ |- -ἰν -- -]ν-ν-]νν 

ἑυνεκκομίζειν, δύναμιν Ἂν διδῷ φεὺς, [» -]ν -]- »ν]ν -ᾖν -[ν ν 

Φνήσκοντα καὶ κτείνοντα τοὺς ἐναντίους" |- -ν -|- -ιν -ᾗν -]ν μας 

πὸ ὃ ἀθ δύνασθαι παρὰ 9εῶν χρήζω τυχεῖν. |» Ξ [» -ι- ν ν]ν -[- -ιν - 

Μνω γὰρ ἀνδρῶν ξυμμάχων κενὸν δόρυ 65ο |- - |» -ι- -]ν -[» -]» υ 

ἔχων, πόνοισι µυρίοις ἁλώμενος, ἱν-|ν -ν-- -Ιν-Ινν 

σμικρᾷ ἕὺν ἄλκη τῶν λελειμμένων φίλω». [-ν-||- -ἰν-Ιν -ἰ»- 

Μάχη μὲν ὀῦν ἂν όυχ ὑπερθαλοίμεθα . -ιν τιν -ἰ» -]ν -|» ν 

Πελασγὸν "Αργος" ἐν δὲ µαλθακοῖς λόφοις [υ -ι» -ᾖ» -]» -ᾖ» -]» - 

δυνωήμεθ”, ἐνταῦθ ἐλπίδος προσήκοµεν. οδό |» -ν -|- -]ν -ᾖ» -ω ν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΠ, ΑΜΠΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Ταύτα ειεήκα ειστε δάκρυα Και γόους και ξύμφορας" και επητήκα Ῥήρων την σωτήριαν, ὁ πάντες, 
και ουἩ έγω μόνος ζήτω. ΧΟ. Έγω και ἱπγούμιαι σι και περ ούσα γύνη, ὄκιωςι ώφελει τοις δεύµε- 
γοίσι’ δε ει ὄνος τε. ΜΕ. Ορέστα, ἔγω τοι ααταιδούμιαι σον κάρα, και βούλομαι ζυμπονήσαι σοις 
Μαχοίσι. Γαρ και ὁύτω χεη ζυνεκκομίζειν κάκα των ὁμαίμονων, Ἡ ην έος δίδῳω δύναµεινν Ἀνησκόντα 
Ναι κτεμόντα τους Εγάντιους' δε το δυγάσθαι αυ χρήζω τύχειν πάρα Φέων. Ταρ ἥκω έχων δόρυ κέ- 
ον ξύμμαχων άνδρων, αλώμενος μύειοις πονοίσιν ἕυν σμίκρα άληη τῶν φίλων λελείμμκενωγ. Μά- 

χἨ ΕΥ ουν ουκ ἂν ὑπερθαλοίμιεθα Πελάσγον΄ Αργος" δε εἰ µκάλθακοις λόγοις δυναίµεθω ενταύθα έλ- 
πιδος πεοσήποµεν. 

ΤΡΒΑΝΡΗΑΤΙΟΝ., 

Τ]εςε ννοτᾷ» Ώανε 1 υΜίετες γη] (εαγς---απά γΥΙ σγοσης---απᾶ η] 
ἀῑδίγοδεεάπεςς: αιά ΤΙ πανε ρταγεά---εθγηεςί]γ-]οοκίπσ-{ογ Ρτοκεγγαήση, 
π Πο α]], απά ποί 1 αἱοπο, «σεἰς ! 

0ποκυβ. [1 πιζίν ἐο ΙΜεπε]άιι.] 1 1οο Ἱπιρ]ογε {Ἠεε, απάἀ (ποισ]ι 1 αἲη 
 ΥΥΟΠηΣΗ, γεί ηεγεγί]ε]ες»,---ἴο διισσο {Ἠοςε ἵη ἀῑδίγεςς ----ἴοτ (οι αγί 
αΌ]ε' 

Μεκειαυς. [Το Μἱς περ]οευ.] Οτόςίδς, 1 1ηάεεά τενεγεποο {ἨΥ Ρετεοῃ, 
απ Ταπη ν]]το (ο ]αΌογ-ίη-ίπεε 1η {1γ πλἰδ[ογίαπες. Έουγ ενεῃ {η18 
15 Ί{ γἱσῃί (ο ἰαΚκε-ραγί-ἴη {πε 5αβεγίησς οἱ τε]αί]νες, ΙΓ {Πε (οά ρἶνε (λε 
αΡΙΠΙίΥ ---γεα 5ο {αγ αδ {ο ἀἱε, απά {ο ΚΙΙΙ {πε αἀάγειδατΥ :---Όιί (]5 αβΙ]Ιέγ 
ασαῖη 1 πη]5] 1 Πα ἔγοπη (ηε (ος. Ἐουγ ΤαΠι αγγῖνες, ΨΙίΠ ΠΙΥ 8ρεατ απ- 
αοσοιηραπἰοὰ ὉΥ αἰἰεὰ (1οορ», α[ίεγ ναηἀετίης πτουβ]ι πω πιογαβ]ε 
{αἱἱσιες, ν επηα]] ἔογοε οἱ {Γ1επάς 1ε[ί πλε] 

[η ὑαΐτ]ο ἴηἀεσά (Ἡεγο[οτο ν/6 οἈηποί 60Π10- -ο[-εαρεγῖοΓ-ίο ΤΑ 
Άτρος: Ῥηἱ 1{Ώ} 5οῇ 5Ρεεσ]ες νε οαη-αναί]-αασΗί, {ο {Παί-ραςς οί πορε 
αΤε γα οοἵης. [ (ἴαποε» ρετβαἰοιιοῖψ αἱ Ογέδἐδς ἐο δσαπ 5 Ιοοῇ5.] 

669. ΤΗο Αο]ο]ῖαςί ΊναῬ ρίνεη ἔννο 1π- | Ἠανο τὸ, Ὀί οεγίαϊπ]γ ϱΥ ΏΟ ΠΙΕᾶΠ γγε]]. 
τειργοίαἴἶοης οί (μή5 ραβραρε---νηοπία | 679. παρὰ ἀέάὶ ΡΓΟ πρὸς, 4158 νόςεΒ οἳ 
4εοίάεἆ ρτείεγεηοςῬ {ο 6ἴίλες: {ια πἹδαῃ- | 4Πρὶ ρετηπιόνέησ, αΐ Βορι, α άρ. Τγὴ. 
Ἰπ5, 10 83ΥΑ, ΠΙᾶΥ Ὀθ.----ταῦτα μετὰ δακρύων | 9956: δεᾷ {0 αιιόᾳὲ παρὰ ρτδέκίαϊ, (ποά 
μαὶ γέων ἔἴπο :---6]56, ἐἴπον ταῦτα ἔις δάκρυα | Ἱάρεηί Α]άάς εἰ ούάϊομτη ρ818. ΏΟΒδΟΝ. 
καὶ γόους καὶ συμφορὰς, ἰαί ἵ9, ἵνα μὺ τύχο 680. απενὸνν Πίετα]ν, υοῖά οΥ ἀῑεδίζέιμέα. 
γούτων' τεύξομαι δὲ, ἐι πετρωθῆναί (κε εάδης. 681. πένοισι µυρίοις ἀλώμενος, έγγαΠδ Ρε’ 

674. Εου τοι 1Π Ι18 Υεγβθ 80ΙΠ6Θ οΡρίθΒ | πέος ζαῦότες νεἱ ὃ Πιν ἰαὐόγίδιδ. 



ο8 

εν σ[νίς κ-]κ-ἰν-]ν 
[ν-]ν-ἰ--ἰν-[--]ν- 
ν-]ν-ἰν-ἷν-ἷν-]ν- 
|--]»-ἰ---ἰ'-ἴ--Ινν 

σθο |» -|»----ἰν-ἶν-]ν 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 60656. 

Σμικροῖσι μὲν γὰρ μεγάλα πῶς Ἕλοι τις ἄν; 

Ὅταν γὰρ ΑΦΗ δῆμος ἒις ὄργὴν πεσὼν, 
/ 

ὅμοιον, ὥστε πῦρ κατασθέσαι λάθρο». 
Ε δις / 3 ν 3 / Δ 

Ἐι ὃ συχως ἄντω τις εντείνοντι μεν 
” Δ . ’ 

χαλῶν ὑπείκοι, κανρὸν ἐυλαδούμενος, 

ἴσως ἂν ἐκπνεύσει ὅταν ὃ ὤνη πνοᾶς, |» -ᾗν -[- -]ν -]- -]» 

τύχοις ἂν ἀντοῦ ῥᾳδίως, ὅσον δέλης' |» -|- -ᾖ--]ν -» -ν- 

ἔνεστι ὃ ὀΐκτος, ἔνι δὲ καὶ 9υμὸς μέγας, [ν -ἰν νυν ν]ν ---Ινν 

καραδοκοῦντι κτῆμα τιμιώτατον. |--[--ι|- -ἰ- -|- -ἰνν 

᾿Ελθὼν δὲ Τυνδώρεών τε σοὶ πειράσοµαι, 096 |--|--Ί-ν-ἰν-]- -]ων 

πόλιν τε πεῖσαν, τῷ λίαν χρΏσθαι καλώς. έ . -]» -]- -ιν-|- -]ν . 

Καὶ ναῦς γὰρ, ἐνταθεῖσα πρὸς βίων ποδὶ, |- "τν ιν -]ν -ιν -]ν ν 

ἔραψεν, ἔστη ὃ ἀὖθις, Ὦν χαλα πόδα. |» -[» -]- -“ᾗν -ᾗν -]ν ν 

Μισεῖ γὰρ ὃ 9εὺς τὰς ἄγαν προθυµίας, |-- [ντ] -ἰ.-ἰ--Ίν- 
µισοῦσι ὃ ἀστοί' δεῖ δέ µ’, ὂυκ ἄλλως λέγω, Τ0ῦ]--]»-]--]»-]--ίν- 

|--νκνΙ--- ΓΙ» 
ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙΞΗ ΑΟΟΡΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

”-- λ -” 

σῶδειν σε σοφία, µη βία τῶν κρεισσόνων. 

Γαρ πως µεν τις αγ ἕλοι µέγαλα σµικβόίσι; Γαρ ὅταν δήµος πέσων εις όργην ἥδαι ὁμοίον κατάσ- 
θεσαι ὥστε λάθεον πυρ. Δεει μεν χάλων τις ὕσυχως ὑπείποι αύτω εντειγόντι, ευλαθούμεενος καΐ- 
μον, ίσως αν εκπγευσείε᾽ δε ὅταν άνη πγόας, αν τύχοις αύτου ῥάδιως ὅσον Ψέλης" δε ενέστι οίκτος, δὲ 
ένι και µιέγας 3ύμος, τιμιώτατον »τήμα παραδοκούντι. Δε έλθων πειράσοµαισοι πείσαι τεΤυν- 
δάρεων, τε πόλιν, χρήσθαι τῳ λίαν κάλως. Γαρ Χα ναυς, ενταθείσα προς βίαν πόδι, εοάψε, δε αὐ- 
θιε ἔστη, ην χάλα πόδα. Γαρ ὁ Ὀέος µίσει τας άγαν προθύµιας, δε άστοι μισούσι' δε, ου λέγω 
άλλως, δει µε σώζειν σεσόφια, µη βία των ρείσσονων. 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Ῥεσαισε πον Ιπάεεά «4η αΏγ-οπε αεῄῃ]ενε στγεαί αοί]οΏς υΥὮ 9οαΠΙΥ 
πιεαηςὸ Έογ ΨΠεῃ (Πε ταῦῦ]ε, πανίης {αΙ]εη Ιηίο α Τασς, ναχες-δίτοης, ΤΕ 
15 α5 ἀἰ[ῆου]έ {ο αιπε!], α5 α Ώετοε Βγε! Βιί ΙΓ 1η-(γοι] νν (ῃ-ε]ασ]-παπά 
οπε ο υἱεί]γ ϱἴνεδ-Υ1Υ {ο Ιί αδ ΙΙ 6ργεας», οα{1οιςΙγ- γαἴσβίηςσ αΏ ΟΡΡΟΓ- 
[υΠΙ{Υ, ΡετΏαρς ἵί ΠΙΔΥ ἀῑε-ανγαΥ :---ᾱπηά γνεη 1 Ώας τεπαϊτίεὰ {γοπη ἴίβ 
Ῥ]α5ί, εἶχοιι πιαγεδί υν](που- 4 Πευ]έγ εοπίτο] 1έ αξ πηασΗ ας ου Ρ]εαδ- 
εδί:---ίου ίπετε ἶδ Ιηπετεηέ ἵπ (πεπη ΡΙίγ, Ὀιἱ (πετο ἶ5 κευγῖδε ἵππεγεηί 
Ἱπογάϊπαίε ραδδίοη,---ᾱ πιοδί-αάναπίασεοις5 οἰγουπηξίαηοε ἴο οΠε-ς.Γε- 
{α]1γ-οῦΌεεγναΏέ. 

Ῥιΐ, Πανίης-ρτοοεεάεά-οπγνατά, 1 νν]] επάρανοις, 1π {11γ Ὀείια]{, {ο 
Ρετειαἆε Τύπάαγι5, απά {λε εἴίγ, ἴο α5ε ἰΠεῖσ ατεαί ροἵγεγ νγΙ(ἡ-πιοάε- 
ταίΊοη. Ἐοῦ εΥεῦ α ΜΗἱΡ, εσηί-Παιι]εά {ο α {ογοϊθ]ε-άεσγεε ἵπ {πε πααίη- 
»[ιεεί, ἵδ-ινοπί-ίο-ρίίσΗ, Ὀιἱ ασαἶπ Ὀεοοπ]ες-θ{Ι]], 1Γαιαάε-θ]ας]ς αξ {ο (τε 
«ΦΏεεί. Βεσαιιςε {Πε ἀεΙίγ Ἰαίες ίοο σγεαί νομειπεηρε,---απά (1ε οἰιῖζεης 
Ἠαιε ἵτ:---νΠεγείογε, (1 δρεα]ς ποί οἴπευνγῖςε (πα Τ πιθαη,) 1 πιυδί5ανε 
ίπεε Ὦγ αἀάγε»»,---ποί Ὀγ-Ηγιηρ-η-ίΠε-ίεείῃ οΓδιρεγίογς. 

686. Α]άι5, απά ΜΕ. ποῖ α {ενν, πανο | πόηἆο ςαπάνιῖ Ἐτύπο]ῖα»,--ααἱ πιοχ δέ- 
Ἰειο τὰ μεγάλα κ ὶ ἴἶιε οπαἱςδίοιι ΟΕ μέν. | λης ἀόάῑτ Ρτο Ῥέλεις, ῬΟΒΗΦΟΝ. 
ΟεΓ8 ΤοἱαἰΏ μεν, Όμϊ το]εοί γάρ. Α{ἴετ) 698. ἔεαψεν, ]ιαν ρἱέε]ιεά, απιὰ ἰΠιετείοτε, 
[5 νουδο πιοςῖ ΝΤΒΗ., απἀ, Ιπάθοὰ, οὐἷ- 
ους Ρείου {ο Ἐτιης]ςς, ηανθ πόνοισιν’ ἂ- 
µαθὲς καὶ τὸ βούλεσθαι τάδε ΟΥ τόδε. 
688. 8οπιθ «ορίε5 λανε ὅμοιος---Όιιί ὅ- 

ἁοιον ννΤ]ι Α]άδ απά ΜΟΝ. η σεπεγα], 5 
οεγίαϊη]γ τἼςα Ὀείτει γεαάίης, 
τς 689. τις ἐυτῷ ΛΙά18 οἳ ρα ΝΤ95. ΑΙἱ 
τις ἀυτός, διοὑἀόμδ τις ἀυτόνι---Ἑταπερο- 

Ίπαι αφαἴπ ρῖέο] οἵ ἴδ ισοπέ {ο ρἱέςΙε. 
701. σοφία, ὂή ιοἱδάοπι ΟΥ ὑψ ιοῖθε Νεα»; 

δ)ο1ιἱ1ν ος τοέή ργιάεποε, οἰγοιπιδρεεέρτι 
απά εαµέοπ.---Μεπε]άς, ἴη {αοἳ, ἵδ ρ]αῃ- 
πῖηρ ουν χο ο Ὀεδί Κεερ Πἰπιςε]έ αἱοοί 
ΜΙΠ α συοὰ ρῖαςς ---ποῖ ἨΚκῖπς Ρογεπιρ- 
τοἙί{γ το δαν “ Ναγ.”---Βία, ἔπ-ορροφίέίοη- 
ίο οἳ αρ αἴπςέ-έ]ια-ιοί[1-οί. 



σ4 709. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Αλκη δέ σ᾿ ὂυν ἂν, ᾗ σὺ δοξάζεις ἴσως, |--ιν-ιν-ἰν-]--ἰ-- 
/ ρα λ ε / / » | 

σώσαιμ, ἄν' ὂν γὰρ ῥᾷδιον λόγχρ µιᾷ [ετ]ν τν Ἔρσικα 
στῆσαι τρόπαια τῶν κακῶν, ἅ σοι πάρα. |--ιν-ν -ἰ--Ιν-ίνν 

Ὃν γάρ ποτ ἼΑργους γαῖαν ἔις τὸ μαλθακὸν ἸΤ05|--|ν -|--ἰν-ιν-ιν» 
{ .» σα, / 3/ προσηγόµεσθα" νῦν ὃ ἀναγκαίως ἔχει [εν -ἰ--ἰ--ἰν- 

δούλοισιν ἔἴναι τοῖς σοφοῖσι τῆς τύχης. |- -]ν -][- -]» η» -Ί- π 

ΟΡ. ΤὮ πλὴν γυναικὸς ὀύνεκα στρατηλατεῖν, |- -ι» -]ν -» -ᾖ» -]» - 

τᾶλλ ὀυδέν' ὦ κάκιστε τιμωρεῖν φίλοις, |--ν ιν -ίν-|--ιν-- 

φεύγεις ἄποστραφείς με; Τὰ ὃ ᾽Αγαμέμνονος 710 |- -ν τιν τν µ υ]ν -]ν . 

Φεοῦδ. ἼΑϕιλος ἦσθ ἄρ᾽, ὦ πάτερ, πράσσων κακῶς. |- » |» -ν -ἰ» -|--Ι»- 

᾿Οίμοι, προδέδοµαν, κὀυκέτ᾽ ἐισὺν ἐλπίδες, |- -ᾗν ω »]- -τν -ᾖ» -]ν ω 

ὅπη τραπόµενος, ώνατον ᾽Αργείων φύγω. |» νυν] ννίν-|--]ν τς 

Οὔτος γὰρ ἤν µοι καταφυγὴ σωτηρίας. τιν -Ί-ν νιν -ἴ-5ιν 
᾽Αλλ᾽ ἐισορῷ γὰρ τόνδε φίλτατον βροτῶν 71ο |- -[ν -]- -]ν -ᾖ» -ἰ» 3 

Πυλάδην δρόµῳ στεῖχοντα Φωκέων ἄπο, ἱνν -Ιν-ι- τν -Ιν-ινν 

Ἠδείαν Ὀψιν' πιστὸς ἓν κακοῖς ὤνλρ, |- -ἷν -|- -[ν "ιν .. ι, 

μρείσσων γαλήνης ναυτίλοισιν ἐισορῶν. |-- -]ν -]- .. |ν τν -]» κ. 

ΤΗΕ. ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΦΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε ουκ αν ἀλκ}, ἡ ίσως συ δοξάζεις, αν σωσαίμι σε γαρ ου ῥάδιον µία λόγχη στήσαι τροπαία των 
κάκων, ἆ πάρα σοι. Ούποτε γαρ πεοσηγοµέσθα γαίαν΄ Αθγους εἰς το μάλθακον' δενυν έχει αναγ- 
καίως τοις σοφοίσι είναι δουλοίσι της τύχης. ΟΡ. Ω οὔδεν τα άλλα πλην στρατήλατειν ὀύνενα γυ- 
ναΐίκος ω καχίστε τιμιώρευ φίλοις, φεύγεις απόστραφεις µε; Δε τα Αγαμέµνονος φρούδα. σθα 
άφιλος άρα, ὦ πάτερ, πράσσων κάκως. Οίμοι, προδέδοµαι, και ούκετι είσι ἔλπιδες, ὅπη τραπύ- 
µενγος, Φύγω Ξάνατον Αργείων. Γαρ ὀύτος ήν µοι κατάφυγη σωτήριας. ΄Αλλα, γαρ είσορω τόγδε 
Φίλτατον βρότων, Πύλαδην, στειχόντα δρόµω πο Φώκεων, Ἠδείαν όψιν άνηρ πίστος ε’ κάχοις, 
κβείσσων είσοραν γαλήνης ναυτιλοίσιε. 

ΤΕΑΝΡΙΙΑΤΙΟΝ. 

Έα 1 εαμηοί ὉΥ {ογος, α5 Ρετῖναρς ἴᾖοι ἱπιαρϊπεςί, Ργοσυτε-{ῃγ-εαίε- 
(γ1----έου 1{ ννου]ά ποί ὂε απ Θ6α5Υ-(Πίηρς, πηΙίΏ οπε-θίησ]ε 8ΡεαΓ, ἴο εγεοί 
(γτορΏ]ες {Γγοπι {Πε εγ]]ς νΠ]ο[ι αγε αΌοιί {πεε! 

Χενετ, Πούψενετ, Ώανε νε αρρτοασμεᾶ {ιο ]απηά οἱ Αιρος ὉΥ ν/αΥγ οἵ 
ευρρ]ϊσαίίοη: Όαί που 18 1ΐ{ πεοθβεαΓΥ {ΟΥ {πε γγῖδε {ο Ώεσοπιε ἴ]ιε εΊαγεν 
οΓ{οτίαπε. [ Εκις Μεποίάι».] 

Οπεςτες. [Κασίπρ α[τετ λῖπι.] Ο ἴποι, α ππετε εἴρῃετ ΤΠ οίπετ πιαίίεγε, 
εχοερί ἵπ ψναγγίηο {ογ-ἴπε-εα]ε-οί α ν/οπ]αη---Ο (οι Πιοδί οογ/αγάΙΥγ ἴῃ 
ἀγεησίησ {ΠΥ [γιεπάς----ἀοβί ἴἶχοιι Πεε, (αγηΐης αγ/αγ {Τοῖη πηεὺ 3ο Αρα- 
πιέπποη)5 δεγγ]ζεΒ αγε {ογσοίίεη! Του γγετί [γιεηά]εες ίπεπ, Ο1 {αίπετ, 
ππεη {αγίης απίόνγαγά]γ1---Λἶας πε! ΤαπχῬείταγεᾶ---απά πο Ίοησετ αγε 
ίπεγε 4ΏΥ Ἠορες, ν/Πἰο]-ν/αγ-5ο-εγετ (αγηϊης, ΙΤ σ8ηΏ ε5εαρε ἀεαί[ {γοπη. 
επε Αισῖνες. [ 4ρρεατς γασεᾷ ωϊί] οοπ[]ἑοίζπο ἐοιρ]ίδ.] Εοτ ἰΠῖδ ΠΠαη νγας 
ίπε τείαρε ο{ ΠΩΥ 5α{εἰγ! [1]ιοοῖ ωἰ]ά[ν αγοιιά Πῖπι ἴπ εέτγ ἀἰγεειίον.] 
ΓΗ] 1ον.] Βυι---ἴοι 1 9εε ἰΕῖΦ ἀεαγεςί οἱ ππογία]5, Ρύ]αάδς, εοπηῖπᾳ 

στ Ὠαβίγ-»ίερ{τοπι {Πε Ῥηόσεαης,---ᾱ Ρεαδίηρ εἱρ]ί:----ᾱ πηση {α1(Ώ {1 
ἵῃ αἀγετείίγ,---πιοτε στα(ε{α] {ο Ὀε]ο]ά {απ α σαΐπι {ο ἴπε πΙαΓΙΠΕΙ. 

709. ᾗ, Πέετα!]!]γ, ὃν εο]ιέο]ι οἳ τυ]ιογεῦη. | εεϊνεᾶ, Ἶε Ἰιαά 1οα]]γ πο 5ο Ἰπξεη{Ποη. 
706. ἒις τὸ καλθανὸνι ἴπι διιάυο----διάυἰέὲν 710---11. τὸ δ᾽ ̓ Αγαμέμνονος φροῦδα, δέ 

νε] ρἰάεϊάὸ:---Αἱσηϊέγίης, 1 Ἱπιαρίηο, ἴἶναί | έιεΦεγυΐοες ο 4βαπιέπιποπ αγε ποιυ Πεᾷ οΥ 
θε ηαά πενει γεί Ἠαά τεςοΓ5 {ο οτἵηρ- | ϱοπε, ἴἶιαί 19, αγε οιέ ϱῇ πιῖπά οτ,[ογβοίίεπ: 
ἵηρ απά 8οΗἱ γγογά» {ο σαΐη αΏΥ εμά; Ὀηΐ | ---πεάσσων κακῶς, τετα]]γ, Γατῖπρ θαάΐψ: 
ιπαίπουνν, Ιπάθεά, δοππείΠίης ο6 {]δ εουέ | {Γ6εἱγ, ἐπ ἐ[ιίπε α[Πείίοπς----ι {ή αάυεγ»ῖ- 
νου]ά Όε γεφιβί{ε: Υ6ί, 45 πιαΥ Ώε ο0- | ἔη---σ]ιεογέιπε [Γοισπεά ροή έλιεε. 



ΟΡΕΣΤΗΣ. 719. .5 

ΠΎΛΑΔΗΣ. Θᾷσσον ἤ μ᾿ ἐχρῆν προβαίνων ἱκόμην δι ἄστεος, [έὲ, ἐ9έ1, ἐν 

ξύλλογον πόλεως ἀκούσας, τὸν ὃ) ἰδὼν ἀντὸς σαφῶς, 790 εμέ [ο1- 

ἐπὶ σὲ, σύγγονόν τε την σΏν, ὡς κτενοῦντας ἀντίκα. [νε ]μέ, εν 

Τί τάδε; Πῶς ἔχειςι Τή{ πράσσεις, φίλταθ) ἡλίκων ἐμοὶ, [νεο] ἐ-- 

καὶ φίλων καὶ ἕυγγενείας; Πάντα γὰρ τάδε σύ μον. ές, θ]]εε, {-- 

ΟΡ. ᾿Οιχόμεσθ, ὡς ἓν βρεαχεῖ σοι τάμὰ δηλώσω κακά. μέ, ἰδ]έ5, ἕν 

ποτ. Ἐυγκατασκάπτοις ἂν ἡμᾶς" κοινὰ γὰρ τὰ τῶν φίλων. Τ90 9, ίσᾖε, ί- 

ΟΡ. Μενέλεως κάκιστος ἐς ἐμὲ καὶ κασιγνήτην ἐμήν. νε γ[έοιι- 

ΤΙΥ. Ἐικότως κακῆς γυναικὸς ἄνδρα γήγνεσθαι κακόν. πὝ εν εί]μο, εν 

ΟΡ. Ὥσπερ ὂυκ ἐλθὼν, ἔμοιγε ταυτὸν ἀπέδωμεν µολών. [ές ε]μαιί- 

ΠΥ. Ἡ γὰρ ἐστὺν ὡς ἀληθῶς τήνδ ἀφιγμένος χθόνα; εὲ, ἐ9]έ, ἐν 

ΟΡ. Χρόνιος" ἀλλ᾽ ὅμως τάχιστα κακὸς ἐφωράθη φίλοις. 190 [νε έένένί-- 

ΠΥ. Καὶ δάµαρτα τὴν κακίστην ναυστολῶν ἐλήλυθεν } [εέ, ἐδ]]1, ἐν 

ΟΡ. Ὃυκ ἐκεῖνος, ἀλλ ἐκείνη κεῖνον ἐνθάδ ἤγαγε. [έὲ, ἐν ἐν 

ΠΙΥΎ. Γιοῦ ᾿στὶν Ὦ πλείστους ᾽Αχαιῶν ὤλεσεν γυνὴ μία [έ5, έ9]ὲ, ἐν 

ΤΗΓ ΟΠΡΕΒ, ΑΝΟ ΕΝΩΙΠΙΘΗ ΑΟΕΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΠΎ. Ἵκομην προθαίνων δία άστεος Ψάσσον η ἔχρην µε, ακούσας ζύλλογον πόλεως, δε ίδων τον σά- 
Φως αύτος, έπι σε, Τε την σην σύγγονογ, ὣς κτενούγτας αύτικα. Τι τάδε; Πως έχεις, Τι πράσ- 
σεις, Φίλτατε έκοι Πλικων, Ναι Φίλων, και ζυγγενείας» Γαρ µοι συ εἰ πάντα τάδε, ΟΡ. Οιχο: 
µέσθα, ως εν βεάχει δήλώσω σοι τα έµια κόκα. ΤΙΥ. Αγ ζυγκατασκόάπττοις ἥμιας' γαρ τα των φί- 
λων Κοίνα, ΟΡ. Μενέλεως κακίστος ες έµε και ἔμιην πασιγγήτηγ. ΠΎ. Είκοτως άνδρα κάχης γυ- 
γαΐκος γιγνέσθαι κάκον. ΟΡ. Μόλων απεδώκε εμοίγε ταύτον, ὥσπερ ουκ ἔλθων. ΠΎ.. Γαρ π έστι 
ὡς αλήθως αφίγµεγος τήνδε χθόνα; ΟΡ. Χεόνιος' άλλα ὅμως ταχίστα εφώραθη κάκος Φίλδις, ΠΥ. 
Και ελήλυθε ναύστολων την κακίστην δαµκάρτα» ΟΡ. Ουκ εκείνος άλλα εκείνη ήγαγε κείνον ένθα- 
δε. ΠΥΎ. Που ἐστι ἡ µία γύνη ώλεσε πλείστους Αχαίων 

ΤΠΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 

Ῥγιαυςς, [ Επιεγίπρ, ἐπ Όεγὴ σγεάέ ᾖιαφδέε, 4 άγεδοες Ογέδὲὲς. ] 1 απι οοπηθ 
αἀναπεῖης {Ἡγοιση (πε οἳ(γ [αείε (Παη 1έ ν/ας πεεά{αἱ {ου πηε,----Πανῖη 
Ἠεατά οΓ {1ο αδεεπηβ]εά-οοιπο]] ο[δίᾳίε, απ 5οείης Τί ρ]αϊη]γ παγςε]{,---- 
4Ροη {πθε, αιά {117 δἰδίεγ,----5 (ουρβΏ (Πεγ νγεΓο Ιηδίαη/ί]γ σοΐηρ {ο ΚΙ 
γοι.----Ἠλ/ ]παί 15 {Πὶς αὐουί ὃ Πονν ατί ἴποιὸ ΗΠουν ἀοεί (που {αγε, Ο ἀεατ- 
ε5ί (ο [πε ΟΓΠΙΥ οοΠηραΠΙοΠ5, απ ο{ Π1Υ {τιεπάς απά ΚΙπάτες ὁὶ [ Ἠανπιῖγ 
τυζέ]ι α οἱσ].] ου απίο πηε {ποια ατί αἰὶ (Ἠεςε. ΌΠΕΡΤΕς. [Ὠε]εοίεάίψ.] Τε 
αΓε 6οηςε, (αί Τ ππαγ ἵη Ὀτίεί κἰση]{γ (ο ίπεε πιΥ εα]αη]εῖες | 
ΕΥ λτςν, [ιυπιρα(λσϊπρῖψ.] Γποι-ν Π{-αί-(ηο-εαππε-(ἶπιε-Πανε-ιέεγ- 

1γ ταίπες αξ---{οΥ {πο αΏαῖτς ο {Γιεπάς αγό πηπ(μα]. ΟΚΕΡΤΕς. Μεηε]άιξ 
Ίας αοἰεἆ πηοδί Ὀαφε]γ {ουγαγᾶς πε απά 1ΩΥ δἰδίεγ. ΕΥΙΑΡΕΡ. Τί 19 οοηαῖς- 
ἱεηί- ψ](]1-εχρεοίαίίοη (παί (πε Πςῦαπά ο{ α Όαἆ γ]{ε Ρε Ὀαά. ΟΡΕΡΤΕΣ. 
Ἠανίηρ αγγίνος Ίε Ίας γεηάεγεά πῃε {Πε βα/[Ώε-εετνίσε ας {ποισ]Ώ Ὡς Ἰαά 
ηοί ἀγγΐγεά. Βγιαγςς. [διγρτίσεα(ψ.] Ἐοτ ἶ6 Ώε οἱ α {ταίῃ οοἵηε {ο (Πίς 
Ι3η4δ ΟΚΕΡΤΕ. Α{ιεγ-α-]οης-αΏδεποε:---Ριί γεί νγᾶς Ώε 6οοΏ ἀϊδοονε- 
εὰ ἴο Ώε Ῥαφε {ο ία (Ιοπάς|---Ῥσιαυες. Απά ἀῑά ηε αγτῖνε Ὀτίησίης Π]5 
Π1οβί-Ἱπίαπηοιας νν] {ο νγέ]ι πα 1η ]ς «Πἱρ ὃ ΟΠΕΡΤΕς. [δἱσπ{βεαπεϊψ.] Νοε 
πε Ίετ, Ὀιιί 1έγνας οἷιε ὈτουσΏί Π]πα Ἠετο. ΒΥ{αύσς. [4 οοεπέϊπρϊν.] Ν΄ Ἱετε 
18 δε 11ο, οΏε εἰηρ]ᾳ ύνοηαη, ἀεδίτογεά {Πποιβαπάς οΓ {Πο (γεεκςὸ 

719. ΑΙάις ἵπ οοπ{γαν]είγ {ο αἰιηοςθί 6- ) σύγγονον: ΨΝΥΠΕΓΘΑΒ κτεγοῦγτας Άβτ6εΒ γνΏτ]ι 
νειΥ ΜΕ. οά1έεᾷ ἱκόμην πρὸ ἄστεος. ἀυτοὺς υπ εγείοοἆ, νἰΖ. {16 πολίται ἴαοϊτ- 
791. Φανοῦντας (58γ5 Ῥοτδοπ) Βο]ιο]ίάς- ' ἵγ αοκπον]οάρεά ἵῃ ζύλλογο πόλεως. 

(65 Ηετιπόρευα, οιηίκεο νόν. 790. Ί[δα- .  Τ99. ὡς ἀληθῶς, Πτετα]]γ, αἲ ἐγιίψ, εἶναι 
νοῦντας Ψνογε {16 γεπαῖηρ 1 νγου]ά Ῥε {πι | ἶ5, ἐπ γεαλίέψ ος αἲ α πιαίἑεν ϱῇ /αο. 
αΡΡΟΕΙΙΊΟΗ γγἰ(]] ὑριᾶς---Ἱπαρ]ϊθά ἵπ σὲ απὰ ᾖΤ88. πλείστους, 8ΙΠΡΙΥ, 06Η ΠΙάΝΝ. 



36 794, ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΟΡ. Ἐν δόµοις ἐμοῖσιν, ει δὴ φούσὃ ἐμοὺς ραλεῖν χρεών. [έὲ, (εν -- 

ΤΥ. Σὺ δὲ τίνας λόγους ἔλεξας σοῦ κασιγνήτω πατρός: Τῶυ [ν1,ἐδ][ές, (ν 

ΟΡ. Μή μ᾿ ἰδεῖν Φανόνθ ὑπ ἀστῶν, καὶ κασιγνήτην ἐμήν. [ες ἐδ]έν, {- 

ΠΥ. Πρὸς 9εῶν, τί πρὸς τάδ. ἔἶπε; Τοῦτό γ ἐιδέναι 9έλω. |, έμε1, {-- 

ΟΡ. Ἠυλαθεῖθ’, ὃ τοῖς φίλοισι δρῶσιν δι κακοὶ Φίλον. |έ έ]με, τ" 

ΠΥ, Σκῆψιν ἔις ποίαν προθαίνων; Τοῦτο πάντ ἔχω µαθών. [έ, ιν έ-- 

ΟΡ. Ὁὔτος ἠλθ᾽ ὁ τὰς ἀρίστας δυγατέρας σπείρας πωτήρ. 14θ |έὲ, ἰν.,ι-- 

ΠΧ, Τυνδάρεων λέφεις' ἴσως σοι δυγατέρος Φυμούμενος. [εέ, ἐν εν 

ΟΡ. ᾿Αισθάνει' τὸ τοῦδε κῆδος μᾶλλον ἕέλετ ὃ πατρός. με, δέ, ἐν 

ΠΥΎ, Κὸυκ ἐτόλμησεν πόνων σῶν ἀντιλάζυσθαι παρών ; μέ, [15 {-- 

ΟΡ, Ὃυ γὰρ ἀιχμητὴς πέφυκεν, ἓν γυναιξὶ ὃ) ἄλκιμος. [ες, ἐέέ1, ιν 

ΠΥ. Ἐν κακοῖς ἄρ ἐν µεγίστοις, καί σ᾿ ἀναγκαῖον φαφεῖν. 40 μέ, ἐδ]έ9, ἐ-- 

ΟΡ. Ψήφον ἀμφ ἡμῶν πολίτας ἐπὶ Φόνω φέσθαι χρεώ». μέ ([[19)1-- 

ΠΥ, Ἡ κρινεῖ τί χρῆμα: Λέξον' διὼ φόβου γὰρ ἔρχομαι. [εέ. {δ]|γέμν 

ΟΡ. Ἡ φανεῖν ἢ ὅην' ὃ μῦθος ὃ ὂν μακρὸς μακρῶν πέρν. μέ, {δ[1έ, ἐν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΠ, ΑΝΏΌ ΕΝΕάΙΙΡΗ ΑΟΟΕΒΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΟΡ. Εν εµοίσι δόµοις; ει δη χρέων κάλειν τούσδε έµους. ΠΥΎ. Δε τίνας λόγούς ελέξας συ κασιγγή- 
πω σου πάτεος» ΟΡ.«ΜΗ ίδεν µε Φαγόγτα, και έµην κασιγνήτην, ὕπο στων. ΠΎ. Πεος Φέων, πι 
είπε προς τάδε; Τούτο γε Φέλω είδεναι. ΟΡ. Ηυλαθείτο; ὁ ὃν κάποι φίλοι δρώσι τοις φιλοίσι. ΠΥΎ., 
Προβαίνων εις ποίαν σκήψιν, Τούτο ἔχω πάντα µάθων. ΟΡ. Πάτηρ ὀύτος ήλθε, ὁ σπείρας τας α- 
ρίστας Ἀυγάτεξας. ΠΥ. Τυνδάρεων λέγεις Φυμούμενος σοιίσως 9υγάτερος. ΟΡ. Δίσθανει" ἐί- 
λετο το κήλος τούδε μκάλλον η πάτρος. ΠΎ. Και ουκ ετολµήσε πάρων αντιλαζύσθαι σωγ πόνων; 
ΟΡ, Γαρου πεφύκε αιχµήτης; δε άλλιμος εν γυναίζι. ΠΥΎ. Ει άρα ε’ κεγίστοις κάκοις, και αναγ- 
καΐον σε Ἀάνειν. ΟΡ. Χρέων πολίτας Ῥέσθαι ψήφον άμφι ἥμων έπι φόνω. ΠΎ. Ἡ κρίνει τι χεή- 
µας Λέξον' γαρ έρχομαι δία φόδου. ΟΡ. Η δάνειν η ζην’ δὲ ου μάκρος ὃ (κύθος πέρι µιόκρων. 

ΤΕΑΝΒΙΕΑΤΙΟΝ. 

Οκεςδτες. [ Ροἰπέζηρ {ο ἐιε Ραίασο.] [π ΤΥ Πουδε,----Ι{ 1 Ώαγε ποὺν 4ΠΥ 
τὶρῃί {ο οα]] εὶς πη]πε. ΈἘσιαρΕς. Βαΐ ναί γγογάς ἀῑάδί (οι αἀάτεξς {ο 
1 {αεγ’ Ὀγοί]εγὸ ΟΠΕΡΤΕς, Νοί ίο5εε πιεἀ[ε,---4Ώ ΠΙΥ δἰδίες, αἲ ἰΏε 
Παπάς ος (λε οἰήζεη». ἘΥΙΑ2ΕΒ, Ὦγ Πεάνεης, ν]αί εοἱά Ώε ἵπ-ΓερΙγ-ίο 
ειναι) ΤΗΙς αἰ-]εαςί 1 ν]δῃ (ο ΚΠονν. ΟΠΕΡΤΕΣ, Ηε-Κερί-α]οοί,---ᾱ Ηπε-οί- 
σοπάιεί-ν Π]σ] {α]εε {Γιεπά» αἀορί 1π τερατά (ο {Γιεηάς. ἘΣ{ΑΡΕς. ΡΓο- 
οεεἀῖηςρ αροη γΠαί ργουηά οἱ εχουςεὸ ΤΗἱ5 1 Ώανε ν]οΙ!γ {ο]εατη. Ο- 
ΒΕΡΤΕΡ. Τηε {αίΠετ Ὠϊπηδε]{ οαης, Ἠε ν/]ιο Ὀεραί 546] εχοε]επί ἀααρῃ- 
ἱΕΓ6. ΕΥΙΑΡΕΡ, Τψπάαγυ» οι πιεαηεςί: αΏΡΓΥ Ψ11 (πες, Ικε]γ, οη ας- 
οουηί οἱ Πίς ἀαασ[μίεγ! ΟΚΕΡΤΕς. Τήου ατὶ τἱθΏί: Ἶε τεβρεείεἆ Πῖ5 {1ε8 
ΨΙ(Ώ (Π]6 ππαΩ ΠΠΟΓΕ {Ἴαη η(Ὦ ΠΙΥ {αἴεν! ΒΥΙΑΡΕς. [ 4ρρεατῖπρ αδίο- 
π{δλεζ.] Απ Ἰαἆ Ίιε ποί (λε οουγαρε, Ὀείπς Ῥγεδεηῖ, ἴο ίαΚκε ρατί πΙίἩ 
ἴπες αραἱηοί {Πγ ἰγουβ]εΒὸ Οπερτες. [Γεηγίπρῖψ.] Έου Ώε ν/α5 ποί Ροτη ἃ 
ψαττίου, Ου [ 111 α πιῖ]ε ο οοπἑεπιφἰ.] να]ἰαηί αΠΊΟΠΡ ΨΟΙΠΕΗ. | 

Ῥνιατες. [ ΡΙΕγίπεῖν.] ]ιοιι αγί (πεη 1η {Πε ργεαἰεσί Ί]]ε,---απά οία πο- 
οεβκ!{γ οι πηυδί ἀῑε! ΟΕξτες. [ ζ πάαιπεεά(ψ.] Τ 15 τεφ α]κίίε ἴἶῑαί (πε 
οἰί]ήεης ραβ» ]ιάσιηειί οἨ 18 ΓΟΥ {16 ππωγᾶάεν. ῬΥ{αρες. Ν ΠΙΕΗ ν] ἆς- 
τεγπηίπε γηαί οἰγοιπηρίαποςἙ ὸ Τε]]ππε: {ου 1 Ὀερ]η {ο ῦε Ἱπ{εαγ! ΟΕΕΣΤΕΒ. 
Ἐ]ί]ετ (ο ἀῑε οἱ {ο νε :----ίος ποῖ Ίοηρ (πε ἴαὶε οἨη ΠΙ8Ι{ΕΓ8-οΓ-ΩιοϊηεΠ!. 

756. μή μι ἰδεῖν, ιο Πο οόγπεγεί, ἶ. Θ., πε | ἴουί.---Αἰάϊς τοαάῖηρ, απ (ἶναί ος πιρδέ 
πιο ραίετέίιιτ, έ]ιαί ]ιο σοι] 1ιοί διι[ΓεΥ πιο, | 6 ΠΗ10Π5, ἶ5 ἐυλαθεῖσθ᾽, 

797. ΕΟΙ τοῦτό γ΄, Α]άι5 απά 8ΟΠΙΘ ϱ- 749. κἄλλω ἐίλετ᾽, {6 εἶιοδεταίΛετ. 
{]εσς ανθ τόδε γὰρ, 3Π4 ἃ {θνΥ τάδε γάρ. 747. Α (ενν ρὶνε πρᾶγμα Εοῦ χρῆμα. 

798. θυλαθεῖθ’, εαίιέὲ 8ερέἐδαῖΐ, Πειυαδοπἱ ᾖΤ48θ. Βοπιθ οπιῖῖ δ᾽, αι ο{116Γ8 ΓΟΓ µα-. 
{8 ϱμαγά---]ιε {οο]ο ροοἆ οαγε--- με δίοοά ᾱ- | κεὸς βαΏδΜλέπ{θ (κικεός, 
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ΠΥ. Φεῦψέ νυν λιπὼν µέλαθρα σὺν κασιγνήτη σέθεν. με, ἐ]έ9, ἐν 

ΟΡ. Ὄνχ ὁρᾶς Φυλασσόμεσθα Φρουρίοισι πανταχῇ. 750 [ε, ἐλμι, ἐ-- 

ΠΙΥ. ᾿Ἔϊδου ἄστεως ἀγυιὰς τεύχεσιν πεφραγμµένας. |εὲ, έδινε 

ΟΡ. Ὡσπερεὶ πόλις πρὸς ἐχθβῶν, σῶμα πυργηρούµεθα. [έέ, ἐδές, ἐν 

ΠΥ. Κάἀμὲ νῦν ἔρου τί πάσχω᾽ καὶ γὰρ ἀντὸς ὀΐχομαν. [ές ο], ἐν 

ΟΡ. Πρὸς τίνος: Τοῦτ᾽ ἂν προσείη τοῖς ἐμοῖς καχυὺς κακόν. 5, (1, ἐν 

ΠΥΎ. Στρόφιος ἤλασέν µ᾿ ἀπ᾿ ὄίκων φυγάδα Φυμωθεὶς πωτήρ. ᾖΤδῦ [νε ἐδ]]ν9)-- 

ΟΡ. Ἴδιον, Ὦ κοινὸν πολίταις ἐπιφέρων ἔγκλημά τε; [ο 1ο]] 5 εν 

ΠΥ. Ὅτι συνηράµην Φόνον σου μἨτρὸς, ἀνόσιον λέγων. - έν ί[έν-- 

ΟΡ. ΤΏ τάλας, ἔοικε καὶ σὲ τάμὰ λυπήσειν κακά. [ε, ἐθ1ς, ἐν 

ΠΥ. ᾿Ου χὶ Μενέλεώ τρόποισι χρώμεθ” ὀιστέον τάδε. [έν ἐέ]με, ἐν 

ΟΡ. Ὃνυ φυθεῖ, μ σ᾽ Αργος, ὥσπερ κἄμ., ὠποκτεῖναι, έλη; 760 [έ9, δ]έ5, ἐ-- 

ΠΤ. Ὃν προσήκομεν κολάζειν τοῖσδε, Φωκέών δὲ γη. με, έε, ἐ-- 

ΟΡ. Δεινὸν ὃν πολλοὺ, μἀκουργοὺς ὅταν ἔχωσι προστάτας. [έ5, ἐᾖιγὲνί-- 

ΠΥ. ᾽Αλλ᾽ ὅταν χρηστοὺς λάρωσι, χρηστὰ βουλεύουσ ἀεί. |έ9, ελ, ἐ-- 

ΤΗΕ ΟΒΌΕΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΩΙΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΔΤΙΟΝ, 

ΠΥ.. Φεύγενυν, λίπῶων µέλαθρα συν κασιγγήτη σέθεν. ΟΡ. Ου ὅρας; Φυλασσομέσθα Φφρουείοίσε 
πάνταχ». ΠΥ.. Είδόν αγυίας ἁστέως πεφράγµενας τεύχεσι. ΟΡ. Πυργηρούμεθα σώαα, ὥσπερει 
πόλις προς έχθρων. ΠΥΎ.. Νὺν ἐρου και έµε τι πάσχω' γαρ καὶ οίχομιάι αύτος. ΟΡ. Προς τίνος » 
Τούτο αν προσείη πάκον τοις ἐμοίς κάκοις. ΤΎ. Στβόφιος πάτηρ Ὀυμιώθεις ήλασε µ8 Φύγαδα ἆπο 
οίκων. ΟΡ. Επίφερων γείδιόν εγκλήμέα, Ἡ κοίνον πολίταις; ΠΎ."Οτι συγήραμεην Φόνον μήτρος σοι, 
λέγων ανόσιον. ΟΡ. Ώ τάλας, εοἰκε και σε λυπήσειν τα έµα κάκα. ΠΥ.Ούχι χεώµεθα τροποίσι 
Μενέλεω τάδε οἴστεογ. ΟΡ. Ου Φόδει µη΄ Αργος έλη αποκτεύαι σε, ὥσπερ και έµε; ΠΥ. Όυ 
πξοσήκοµεν τοίσδε κολάζειν, δε γη Φώκεων. ΟΡ. Ὃι πόλλοι δείνον, ὅταν εχώσι κακούργους πρόσ- 
τατας. ΠΥ.΄ Άλλα ὅταν λαθώσι χρήστους, άει βουλευούσι χρήστά. 

ΤΕΠΑΝΡΘΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Ῥγιαρες. Έἶεο που{---ααἰἶωσ {]ε ρα[ασε, νυν (ΠΥ αἰδίετ, Όπερτες. 
Ὠοψς: ἴἶχοι ποί ρεγοεῖνεὸ γε αἴε ψαίεμεὰ Ὀγ ρα {ά8 οἳ ΕΥΕΓΥ δἰάε]! ΡΥ- 
ΠΑΡΕΒ, 1 οὔδεγνες (]ιε ξίγεείς οΓ {Πε ίονη Ιἶπεὰ νὮ αγΠης. ΟΠΕΡΤΕς. Ἡ/ε 
ατθ ἱηνεβίες αν {ο ου! Ῥείδοη, ]ίκε α οἵίγ ΡΥ {οε». ΒΥΙΑΡΕΣ, Νον; ας 1η6, 
ἴοο, ναί 1 ει{ετ, {ου [ αι Κεν ἶσε ταίηεἆ αχγδε]{. ΟΚΕΡΤΕς. ΒΥ ν/ηοπη ὃ 
Τμή9 ννοιι]ά Ὁε α πηϊκίοτίαπο ἵ αἀάῑίίοι {0 ΠΩΥ πηἰκ[ογέαηες] 

ΒΥι ΛΕΒ, ῬιτόρΏ]α5 Πιγ (αἱμετ, Ὀεῖπς εωτασες, Πα1α ἀθίνεη πηε Γογί]ι 
4η εχί]ε {Γοιη Πἱ5 πομφε. ΟΠΕΡΤΕΣ, Βτησίης αραἰηθί ἴπεο αΠΥ ρεϊναίε 
αεσιδαίἶοη----οἵ οηΏ6 ἵῃ οοΠΊπΊοη Ψ(Ἡ (ἶε οἰΙΖζεηθδὲ ΈΒνιλρες. Βεοαικέ Ι 
Ρετρείγαίες ψίἩ {πεε {πε ππαγάεγ ος ίΠγ πιοί(εγ----εαἰίης αχε αΠΠοΙΥ. 

ΟΠΕΡΤΕΣ. ΟΙ Παρ]ες»! 1έ 5εειης (ῆαί (ἶοιι αἶκο ατί α(Π{είεὰ (του σΏ ΠΙΥ 
Πηἰδάεεά»! Έσιλρες. ΊΓε Παγε ποί Μεπεἰάιφ5 νναγς: (χεσε (πίηρς της 
Όε Ὀουπαε! Οπεδτες. Ὠορί εἶνοι ποί [ρα ἱερί ΆγσοἙ ΠΠαΥ νι] {ο ΚΙ {ᾖεε, 
ενεη 38 Ι{ ἆοεν πεὸὲ ΕΒΣΙΑΡΕΣ, Ί/ε 4ο ποί Ὀε]ομρ {ο ἴεδε {ο ριη]λη, 
ὑμ] {ο {με Ίαηἆ οἳ (1ο ΡΙόσίαης! ΟΝΕΕΤΕς. ΤΠε ροραίαοε ἶ9 α (Γἱσ[ίβυ] 
ίπΊης, πΊεη ἴΠπεγ Ἠανε ταδοσ]]γ Ἱεαάει». ΒΥΙΑΡΕΣ. Βαΐ ππεη {Ἠεγ [αι 
αβοπ σους οηςς, ἴΠεΥ αἱναγς αἀορί σοοὰ ρἰαηβ! 

750. φυλασσόμεσθα Φρουρίοισιν πανταχΏν . πράκκην σοι Φόγον µατρός. Τί 18 βίταηπε ναί 
οιδίος (ιν η ργα{ά1ὲν ος: ὀπππὶ ράτίθρισε αγε ; Αἰάάδ εντος δο ο{ἴεη η (ί γοδροςί. 
διαγάεά ὃν δεπἐἰπείδ ο αἰἰ δἰάεν. η δοπις! ᾖΤῷ9. τρόποισε, ΠΠάΠΠΕΤΥΝ, ἵ. 6., αδίέν ος 
ΜΕ. εἶια Ί]πο ΓΙ1η9 {ἶμιιὰ: ὀυχ. ὁράς, ὡς Φρου- | ἀἰκροδίέίοι----περαίἶεποο ο) ἐπ]ιηψ. 
Είοις Φύλασσόμεσθα πανταχοῦ ;---ΟΓΙ1619 α- 761. Ἐοιν προσήκοµεν, Άἰάιιν αι! Ὅαη- 
ραΐπ Ώανε φυλασσόμεσθ’ ἁπανταχᾶ. ἴ6υ Ἰνὰνε πεοσήκοµαι, 3 ἴ]λα αἰλογίεγ ος 

Τ51. Μιτάτο ΑΙ, (84Υ9 Ῥουςομ), οἱ | α {ον ΜΣΡ., Ριῖ προσήκοµεν ἵδ ΙΛΟΥΘ σε- 
Ρ]ετόκᾳιο ΜΒΕ. Ίῃ ἄστεος 6οΗβθΠΙίΤ6. πετα]]γ {ομμά, ἨῬ]ιόοίδ ννας ἃ οοιιπίτν ος 

Τ07. ΛΙά18 αδαἲηδῖ ἴ]ιο πιαίτο 18 συν-ἰ ἄτεεςς, ο ἴἶπθ Ἰγεςί ο{ Βαότία, 

π 



05 764. ΕΥΡΙΠΔΟΥ 

ΟΡ. Ἐτεν' εις κοινὸν λέγειν χρή. ΠΎ. Τΐνος ὤναγκαίου πέρι; |έ, ἐδ[911ν 

ΟΡ. Ἐι λέγοιμ’ ἀστοῖσιν ἐλθών---ΠΥΎ. Ὡς ἔδρασας ἔνδικα. 105 5, (με, ἐν 

ΟΡ. Πατρὶ τιμωρῶν ἐμαυτοῦ. ΠΥ. ΜΑ ὀν λάθωσί σ᾿ ἄσμενοι. μέ, ἐ5[μὲ, ἐν 

ΟΡ, ᾽Αλλ) ἀποπτήξας σιωπή κατθάνω» ΤΙΥ. Δειλὸν τόδε. |έ, αι ν 

ΟΡ. Πῶς ἂν ὀῦν δρώην; ΠΥ. Ἔχεις τιν, ὢν Μένης, σωτηρίαν; έ, ἐέ]]ε, ἰ - 

ΟΡ. Ὃυκ ἔχω. ΠΙΥΎ, Μολόντι ὃ ἐλπὶς ἔστι σωθΏναι κακῶν αι, έᾖᾖν, {- 

ΟΡ. Ἐι τύχοι, γένοιτ' ἄν. ΠΥ. Ουκοῦν τοῦτο κρεῖσσον Ἠ μένει. 10 [ει, ἐδ]μέ, ἱ-- 

ΟΡ. ᾽Αλλὰ δητ᾽ ἔλθως 1ΙΥ. Θανὼν γοῦν ὧδε κάλλιον 9ανεῖ. ές, εί, ἰ- 

ΟΡ. Καὶ τὸ πρᾶγμά γ ἔνδικόν µον. ΠΥ. Τῷ δοκε»ν ξύχου µόνον. ᾖεέ, ἐδέ., ἐν 

ΟΡ. Ἐὔ λέγεις' φεύγω τὸ δειλὸν τηδε. ΠΥ. Μᾶλλον Ἄ µένων. [ές με, ἰ- 

ΟΡ. Καΐ τις ἄν γε µ ὀικτίσειε---ΠΎ. Μέγα γὰρ ἠὐγένειά σου. [ὲρή]ε,ί-- 

ΟΡ. Θάνατον ἀσχάλλων πατρῷον. ΠΥ. Πάντα ταῦτ' ἐν ὄμμασω. |ὴδίδ]ε, ἐν 

ΟΡ. Ἱτέον, ὡς ἄνανδρον ἀκλεῶς κατθανεῖν. ΠΥ.᾽ Δινῶ τάδε. 116 εκ], ιν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΕΙΙδΗ ΑΟΟΓΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΟΡ. Είεν’ χρη λέγειν εἰς κοίνου. ΠΥ. Πέρι τίνος αναγκαίου» ΟΡ. Ει έλθων αστοείσι λενοίμι---ΠΥ. 
Ὡς εδράσας ένδικα. ΟΡ. Τιμώρων πάτρι ἐμαύτου. ΠΥΎ. Μη ου λαθώσι σε άσµενοι. ΟΡ. Άλλα 
αποπτήξας κάτθανωσιώπη» ΠΥ. Τόδε δείλον. ΟΡ. Πως ουν αν δρῶηνΣ ΠΎ. Έχεις τίνα σωτήρια», 
-3ν Κένης; ΟΡ. Ουκ έχω. ΠΥΎ. Δε µολόντι έστι έλπις σωθήναι κάκων. ΟΡ. Ειτύχοι αν γενοίτο. 
ΠΎ.. Ούκουν τούτο κρείσσον ἡ µένειγ} ΟΡ. Άλλα δήτα ἔλθω. ΠΥ. Θάνων ὥδε άνει γουν κάλλιον. 
ΟΡ. Και γε το πράγμα µοι ἐνδικογ. ΠΎ. Εύχου µόνον τῳ δόκειν. ΟΡ. Λέγεις ευ’ τήδε φεύγω το δεί- 
λον. ΠΥΎ.. Μάλλον η µένων. ΟΡ. Και τις Ὑε αν οικτισείε µε---ΠΥΎ. Γαρ Ἡ ευγεγεία σου μέγα. ΟΡ. 
----ᾱσχάλλων πατρώον Ἀάνατογ. ΠΥΎ. Πάντα ταύτα εγόµµασιν ΟΡ. Ίτεον, ὡς αγάνδρον κάτθα- 
γειν άκλεως. ΠΥ. Αίνω τάδε. 

ΤΕΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

ΟΚΕΡΤΕΣ. Βε Ιέ 8ο:---Ψε οὐρ]ί (ο 98Ρρεο]ς αΌουί ους ππυέηα] 6ΟΠΟΘΓΗΒ. 
ΈΥΙΑ)Ες. Οη ναί ευΏ]εοί ο{ αγσεΠΟΥ ὁ ΌΠΕΣΤΕς. βιρροςε, Παγίησ 6οπε 
ἰο ίηε εἰ εῖζεῃς, Τ ΥΥεΓε ἴο εἲΥ--- ΡΥΙΙΑΡΕς. ΤΗαί ἴοι Ὠαξί αοίεὰ γ]σ]{ε- 
ουςΙγὸ ΟΕΡΤΕΡ. Τη ανεπσίηρ ΠΙΥ {αίμεγ. Βσίανες. ΤΗΕΥ πηὶρ]ί ποί γε- 
οεῖγε (Πεε οοιΓίΘοιΙΒΙγ! ΟΕΕΡΤΕΒ. Βυΐ επηέέεη- νΠ[λ-ανγε εμα!] Ι ἀῑε ἴῃ 
ΦΙεηςεὸ ΡΥΙΑΡΕΡ. ΓΗϊβΊγεγε οοὔαά]γ! ΟµΕΡΤΕς. Ηονν ίπεῃ σα 1] 4ο ὺ 
ἨΒΥΙΑΡΕΡ. Ἠαρί ίποι ἀΠΥ Ργοίεοίῖοη 1{ {που γεπιαίη ὃ ΟΚΕΡΤΕΕ. Ι ηανε 
ηοί. ῬΥίιανςξς. Βυΐ Ὀγ ροΐηρ 8 (πεγε αΠΥ Ώορε οΓ Ώείηρ εχειηρίθὰ {τοπι 
ευΠετίησὸ ΟΚΕΡΤΕς. ΙΓ1{ «Ώαποε νγε]], πεγε πιἰσ]ί Ὀε! Ῥσιαυες, Αἱ αἱ 
ἐνοηίς {Π]β 15 Ὀδίίοι {Ώαῃ {ο γεσιαϊπ! ΌΠΕΣΦΤΕς. ἸΝ Παεγείογα, {πεῃ, Ώα]! ἴ 
ροὲ Βσιαυςς. Ὀγίηρ ἵη (5 πιαηΠεγ έποι ν]ί ἀῑςε αἰ-]εασί ποτε ΠΟΡΙΥ. 
Οκερτεε. Απά ΠΙΥ Ρρίεα Ἱπ-[αοί 19 ]ᾳδί. ῬΥιαρεἙ. Ῥγαγ οη|γ Τί ΠΙΥ 5ο 
ἂβρρεαγ. ΟΠΕΣΤΕΡ. Του αγσιαεςί ννε]{:----ἴπ (πὶ5 ἵναγ 1 αγοῖά τε Ἱππρυία- 
Που οἱ οογγαγᾶϊοε! Ῥνίιαγες. Μοτε (Παπ ΘΥ τεπιαἰηϊης. ΌΡΕΡΤΕς. Απά 
ΒΟΠΏΕ ΟΠΕ ΡεΓΗᾶΡΑ ΤΠαΥ ΡΙ{γ ππε-- Ῥγιαρες. Εοτ {ἩΥ Πλαείγίουδ-ἀεεοευί 
19 α ργεαί-εοηκἰἀεταί]οΏη! ΟΠΕΡΤΕς.---ἰπάϊσπαπί αἲ ΠΩΥ [αἰπετ” ἀεαί]ῃ 
ἨΥίαρες. ΑΙΙ (ἰχ]ς 6 ΙΠ ργοβρεσε! ΟπΕΡΤΕΣ. [ πιηδί Ὀο σοηε, ας ἵί ἶ5 απ- 
πιαΠ]γ {ο ἀῑε ἱηρ]ογίουβὶγ! Ῥυιατςξα. 1 αρρ]αιά ἴεςε δεηί{πιεηίδ. 

764. ἕις κοινόν τι, Α]άῑς, οἷο εί αυ{άαπα 767. Αἰάῑιδ απά 55. ποί ἃ [ενν ανο 
Μ585., 6οἆ ραιο]όγε5. ΒΟΗΡΟΝ. | δειλὸν, εοιζαγα]η:---Όιιέ Βτιποκ απά Ῥεεκ 

765. Τη5 νειβς ἵπ Εἰπσ ο Ιοη Ῥθ- | έγοιη οἵμεν Μ25. οὐ]ίοά δεινὸν, ϱτἱευοιδ. 
ης νυν] τί λέγοιμ, μῖνίπς α ρυτι]λίο (ος, ᾖ7τδ. ΕΟΓ ἀσχάλλων, Οαπίετ απά 50Π)θ 
Όνε Ἠτςί {οοί, οοΙέγαςΥ {ο ἴἶε πιείτο. οἱ]εις νε ἀσχάλων, “' πε, Φ4Υ4 Ῥου- 

766. ὀυ Ἠὰ8 Ώθεῃ Ἰηδογίες οἨ {1ο οΟη- ' 80η, «{άεθγε ρόσεῖς ἀσχαλῶν, 115» {ότηνα 
Ἰεοίμτε ο ΏπιιπεΚκ:---ἄσμενοι, σαμαέπ{ος, , οοστηί Ἠεο]γ]. Ῥτουι, Ψἱϊποι. ν. 167. 
το]οίἱοίπς---εΙαά: οτταίμθς, 1οἱουπηίης,  Θάνατον πατρῶον, ῥαί ε’πιαὶ ἀεαί[ε, Ὑν λλἱσ]ι ἵπ 
Όναῖ ἵ8, «ὁ ἴπ α ρέ]οοππῖηρ ππαπηοτ.”. 8ο ἵπ  Ῥησ]ίκ] 19 Ιαγά1γ 86ΠΔ6:---ἐν ὄμμιασιν, 1 
νε Ῥγοπιέίμεις Οµα1πεᾶ, ν. 23, ἀσμένω . 646, ο ταῖ]νου, ὐ6/ογε ΕΗιο 64/68, Άη Ἰἱοπιᾶ- 
σοι ἔο ἔ]ιεο τεεἰοοπεῖτις Τέ, νἱα. {λε πἰᾳἠέ. | εἶσαὶ οκργεδδίοῦ, πιθαμίης, ἴα ργοφμεεί. 
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ΟΡ. Ἡ λέγωμεν ὀῦν ὥδελφη ταῦτ᾽ ἐμῃ} ΓΙΥ. Μὴ πρὸς 9εῶν. 1, ἐδές, 1-- 

ΟΡ. Δάκρυα γοῦν γένοιτ᾽ ἄν. ΠΥ. ᾿Ουκοῦν ὀὔτος διωνὸς μέγας. {41,19 

ΟΡ. Δηλαδη σιγῶν ἄμεινον. πΠν., Τῷ χβόνω δὲ κερδανεῖς. [έ, (1, ἐ-- 

ΟΡ. Κεἶνό µοι µόνον πρόσαντες. ΠΥ. Τί τόδε καινὸν ἀθ λέγεις; 50 [ε, ᾖν1μί-- 

ΟΡ. ΜΗ Φεαί μ ὀίστρω κατάσχωσ. ΠΥ. ᾽Αλλὰ κηδεύσω σ ἐγώ. 9, ἐν, ι- 

ΟΡ. Δυσχερὶς ψαύειν νοσοῦντος ἀνδρός, ΠΥΎ. Ὃνκ ἔμοιγε σοῦ. |, ελ, -- 

ΟΡ. Ἐυλαθοῦ λύσσης μετασχεῖν τῆς ἐμῆς. ΠΥ. Τόδ' ὀῦν ἴτω. [ες 5], {--- 

ΟΡ. Ὃυκ ἄρ᾽ ὀκνῆσεις ΓΙΥ.,. Ὄκνος γὰρ ποῖς Φίλοις κακὸν μέγα. [έ, μέ, ἐν 

ΟΡ. Ἔρπε νῦν ὀΐαξ ποδός οι. ΠΥΎ. Φίλα Υ ἔχων κηδεύµατα. Τ95 [,11]]19,1 

ΟΡ. Καΐ µε πρὸς τύμθον πόρεισον πατρός. ΠΧ. Ὡς τί ὃν τόδε; 9, ἰ] 1, εν 

ΟΡ. Ὡς νιν ἱκετεύσω με σῶσαι. ΤΙΥ. Τό γε δίκαιον ὧδ. ἔχει. [ια έο]{νε,.-- 

ΟΡ. ΜΗτέρας δὲ μ1δ ἴδοιμι μνῆμα. ΠΥ. Πολεμία γὰρ ἦν. [έε, εν, {-- 

᾽Αλλ᾽ ἔπειγ (ὡς µή σε πρόσθε ψῆφος ᾿Αργείων Ξλη) [τή], {-- 

περιθαλὼν πλευροῖς ἐμοῖσι πλευρὰ νωχελῆ νόσω᾽ τοῦ νο], ἱ-- 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΠ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ., 

ΟΡ. Η ουν λεγώμεν ταύτα έµη αδέλφη; ΠΎ.. Μη προς Ψέων. ΟΡ. Γουν αν γενοίτο δάκρυ. ΠΥ. 
Ούκουν ὀύτος µέγας οιώνος. ΟΡ. Δήλαδη αμκείνον σίγαν. ΠΥ. Δε κέρδανεις τω χεόνω. ΟΡ. Κείνο 
(αόνον προσάντες (οι. ΠΎ'. Τι καίΐνον αυ τόδε λέγεις» ΟΡ. Μη Βέαι κατασχώσι µε οίστεω. ΠΥ. 
΄Άλλα έγω κηδεύσω σε. ΟΡ. Δύσχεβες ψαύειν νοσούντος άνδροςε ΠΎ.Ουκ εµοίγεσου. ΟΡ. Εύλα- 
6ου μετάσχει της έµης λύσσης. ΠΎ. Ουν τόδείτω. ΟΡ.΄Αβα ουκ οχγήσεις» ΠΥΎ. Γαρ όκγος μέγα 
κάκον τοις Φίλοις. ΟΡ. Νυν οἷαξ πόδος μοι ἔρτε. ΠΎ'. Έχων γε Φίλα κηδεύµατα. ΟΡ. Και πο- 
βεύσον µε προς τύμθον πάτρος. ΠΎ. Ὡς τι δη τόδε. ΟΡ, Ὡς ἱκετεύσω γιν σώσαι µε. ΠΥ. Το ὥδε 
γε έχει δικαίον. ΟΡ. Δε µήδε ιδοίμει µινήµα µιήτερος. ΠΥ.. Γαρ ην πολέμια. Αλλα επείγε (ὡς ψή- 
φος Αργείων μὴ ἕλη σε πρόσθε), περίθαλων πλεύρα νώχελη γέσῳ εµοίσι πλεύροις" 

ΤΗΕΒΑΝΡΙ ΑΤΙΟΝ. 

ΟπΕΣΤΕΕ. εἰ] (πεη, εα]! νο ππεηίΊοη (ὶς ἀείετιωϊηα{{ο {ο Π1Υ 5ἶδ- 
(ετὲ ΒΥΙΙΑΡΕΡ. Ναγ, ὈΥ 1ῃΠε ΠεανεπΙγ ροννεΓ5! Όπεδτες, Ώοιῤί]ες» (μεγε 
πι]σΏ{ Όε ἴεαγς! ῬναηεςῬ. / Πατείογε {Πὶ5 ιγοι]ὰ Ὃε α σγεαί ΟΠΊΕΗ | 

ΟπΕΡΤΕ». Ο]εατ]γ ἵί 19 Ὀείίεγ {ο Ώε δἰεπί! ΈΒσιλρες. Βαΐ (οι σαϊηεςί 
Ὀγ ἀείαγ. ΟπΕΣΤΕς. [Πε[ῇεοιίπρ.] Τμαί εἰγομείαπος αἶοηε οΡΡοδες Π]ο. 

ΓγιαυΕ», Ἠαί πεν’ (παί{ευ ασαἶη 16 {Πἱ5 (οι πχεηἰ]οηεςί, 
Οκεδτες. ]μεί (με (οἀάεξδες ργενεηΏί Πηε ψ]ί ἰΠεῖγ {ογιηεηίς. 
Ένιαρες. Βιΐ Ι νΙ]] ίαΚε «αγε ο6 ίπεε! ---ΌΚΕΡΤΕΕ. Τί 15 ἆἀαησενοις {ο 

ἰουεῇ αη αἰίηςσ παηἰ ῬΏγσιαῬες. Νοι {ος πιο αἱ Ἰθαςί {ο {οιο] {εεὶ Οπες- 
ΤΕ». ῬΏεψατε ο{ ὑεσοιπῖηρ ΡαγίαΚεγ οἱ Π1Υ Ππαάηεδς] 

ΒΥΙΑΛΡΕΒ. ΠοψενεΓ ]εί {Πίς ει0]εοί ἀγορ|---Όμεστες. ΊΝΠί τοι ποί 
ίπεη Ὀε Ιππιάλ 

ῬΥί δες. [ Γεηγἰπαίψ.] Έοτ ἐἰππιά1τγ ἶ5 α σγεαί ἀείγιππεηί {ο [Γ1επάς. 
Οκεντες. [ Ταλΐπρ ἠὲ οοπιγαᾶε ὂψ ἐλιε ]λαπᾶ. ] Νου’, Πε]πῃ ος ΠΙΥ Γοοί, σο 

οη. Ἐσ[αρες, Πανίησ Ἰπάεεά α οΏαισε νογίμγ-ο[-α- [Γειά !. ΟΚΕΡΤΕς. 
Άπά εοπάμοί τηε ἴο ΙΠΥ (αἴΠεγ”5 {οιὺ. ῬΥΙΑΡΕς, ΑΝ {ου φαί ριγροςε, 
Ὀγ-ίπε-μγ, 8) Όκερτες. Τμαί Ι πιαγ εαρρ]]σαίε Ὠίπι {ο 8ᾶνε Ιπε! Ῥν- 
ΓΑΡΕΒ. [ 49σεπέϊπρίψ.] Πετε αἲ Ιεαςί ἶ9 ]αφίίος |---Όκπερτες. Ῥυ] Ι6ί πιο Ωοί 
κεε {πε Ὀγ]α]-πιοπαπιεηί οἱ ΠΙΥ Πλοίου, ΒΥΙΑΡΕΒ. Εου 5ης ννας (Πίης 
ΘΠΕΠΙΥ.---Βυἱ πιακε-]ανίς, (1Παί {πε νοίε οΓ {με Αγσίνεςν οο ει ἴπεα 
ποί ργενιοιδ!γ), ]εαηίης {1Υ εἷάε, Ιαησαϊά ντ] ἀΐδεαςε, αροΏ ΙΙΙΥ δε: 

781. ὀίστρω, Π{6γα]]γ, ϱοαά οἳ φἐϊπρ. 788. μµατρὸς δὲ αήτ᾽ Ἀ]άι5, δὸᾳ αδ᾽ νεὶ 
Τ85. φίλα κηδεύµατα, ϱγαίςΓιῖ εἶιαγρε ΟΥ ; μὺ δ Μ35. Ρ]ετίᾳιθο. Ῥομδον. 

{αδίο---α αιίὴ ρἰεαδαπέ ἐο πιο {ο ρει/ογην. 789. ὡς µή σε πρόσθε ψῆφος ᾽Αργείων ἕλ», 
ή 787. τό γε δίκαιον ὧδ ἔχει, Ιτογα!ῖν, }119- ) ἐἰιαξ {]ιο ἀεογεε ϱῇ ἐ]ιο 4γρίνες ΡΓευοέ (]ιεε 
έἷεε αἱ [εανέ ]ιας ἐέ 9ο, εἶναι 19, λεγεῖη αἱ ἰεαδὲ πο [οί ---κείπε ἔᾖευ πιο 6ογε [ιαιά---αν- 
Φδέτος 19 ἐπ ἐὴΓα0ογ. Ἐοῦ γε) Δἰάῑῑ8 Ίλαδ δὲ. εδ έ]εε ποί ὑς/ογο έλος ϱοο»ὲ. 
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ὡς ἐγὼ ὃι ἄστεός σε, σμικρὰ Φροντίζων ὄχλου, [έν 19,1 - 

ὀυδὲν ἀισχυνθεὶς, ὀχήσω. Του γὰρ ὢν δείξω φίλος, έ5, ίδ, εν. 

ἐί σε μὴ ν δειναῖσιν ὄντα συμφοραῖς ἐπαρκέσω; [εδ ἐ]ε,1- 

ΟΡ. Τοῦτ ἐκεῖνο κτᾷσθ᾽ ἑταίρους, μὴ τὸ συγγενὲς µόνον. |, έε. ἐν 

ὋὩς ἄνὴρ, ὅστις τρόποισι συντακῇ, 9υραῖος ὢν, Τ9υ [εδ έᾖ[έέ, {-- 
μυρίων κρείσσων ὁμαίμων ἄνδρὶ κεκτῆσθαι Φίλος. [ές (]5, ἐν 

ΧΟΡΟΣ. 

Ὃ μέγας Όλθος, ἅ τ΄ ἀρετὰ [Στροφ/.] [ν μ .|- »|- πετ α΄ 

μέγα Φρονοῦσ᾽ ἂν Ἑλλάδα καὶ [ν ́ »]|- -|- “νυν β 

παρὰ Σιμουντίοις ὀχετοῖς |ν ν» |- »|- ώστε γ΄ 

πάλιν ἀνῆλθ᾽ ἐξ ἐυτυχίας Ατρεΐδαις, δύθ/»υν ---νν- | --δ 

πάλαι παλαιᾶς ἀπὸ συμιφορᾶς δόµω», |ν ιν -- ν ων -ιν- ε΄ 

ὁπότε χρυσείας ἔρις ἄρνὸς |» -ᾱν -]ι- ων τν ζ 

ὔλυθε Τανταλίδαις, ἱτνν-νν- 3 

ὀμντρότατα φοινάµατα καὶ σφά- ἱτνννι- νυν 5» 

για γενναίων τεκέων' | δοδΊυν--]-νν- η 

ὅθεν Φόνω φόνος ἐξαμείθων |» -[ν -]ιν . "Ίν όµν ν΄ 

δι ἁέματος ὂν προλείπεν ἱν-νν]-ν]-- λ 

δισσοῖσιν Ατρείδαις. |--«ν-- μ΄ 

ΤΗΕ ΟΝΡΕΗ, ΑΝΡΌ ΕΝΑΙΙΡΗ ΑΟΟΤΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ὡς έγω οχήσω σε δία άστεος, σµείχρα Φροντίζων όχλου, οὔδεν αισχύνθεις. Γαρ που δείζω ων φίλος, 
ει µη επάρκεσω σε όντα εν δεμαίσι σύμφοεαις; ΟΡ. Τούτο εκείνο κτῴσθαι ἑταίρους, µη το σύγ- 
γενες µόνον. Ὡς άνηρι ὅστις σύγτακη τροποίσι, ων 9υραίος, κρείσσων Φίλος άνδει κεκτήσθαι μύριων 
ὁμαίμων. ΧΟ. Ὁ μέγας όλθβος, τε ὦ άρετα μέγα Φεονούσα άγα Ἕλλαδα, Χαι πάρα Σιμούντιοις 

όχετοις, πάλιν ανήλθε εζ ευτύχιας Ατρείδαις, πάλαι άπο παλαίας σύμφορας δόκων, ὅποτε έρις 
Χρυσείας άρνος ήλυθε Ταντάλιδαις, οικπρότατα Θοινάμκατα και σφάγια γεγναίων τέκεων ὅθεν φό- 
νος εζαμιείθων Φόνω ου πβολείπει δία ἁέματος δισσοίσι Ατεείδαις. 

ΤΕΑΝΕΙΙΑΤΙΟΝ. 

α5 [ ν]]] σαϊάε (ΠγουσἩ (πε οἵίγ, Πτί]ε γεσανγάἶπσ (πε τη] έαάε,---Πο- 
(μ]ησ ακΏαπεά. Ἐωγ νηεγεῦγ επα!! Τ εἶπεν τμαί Τα (ν επ, Ι{ 1 
αδεῖσί {ες οί νπεη (οι αγί 1ῃ ρεγῖ]οιις εχἰσεηοίε5ὸ ΌΡΕΣΤΕΕ, ΤΗ» 1 
15 (ο Ώανε οοἵηγαςες, ποί Κίπ αἴοπε! 3ο Μπαί ἆ ΡεΓδοη νο ἱ5 εοησεη]αὶ 
1Ώ ΠΊ8ΏΠΗΕΓΕ, αἰΠουσῃ εχίγ]ηςίο 1πὶ Ῥ]οσἆ, ἶδ α Ὀειίεν επ [ου α Ίδη {ο 
ηανε ἴμαῃ ἵεη (Ώοιδαιά γεἰαίίοης. [Εχειιπέ Ογένἰὃς απ Ρήἱααξ».] 
6Που5. ατεαί Παρρίηεςς, απά ναἱοτ ργοιά]γ «οατασεοιιςιμτουρΏουί 

6τεεοσε, αηά Ὀγ {πε εμαηηε]ς οΓ (Πε Μ{Πιδ15, Άανε ασαἶῃ ψἰιπάταν/η Γγοπα 
{πε {ογιάπε ο {11ο Αιγίάα, αδ οΓ οἷά ΠΓοπῃ (Πε αποϊεηί ἀεδίΙΙγ ο {Πε ρα- 
Ίασε, /εη {Πε εἰτ][ε οΓ (πε (οἰάεη Γ,απ1ῦ αγο5ε Ὀείνγεεῃ (πε σταμάκοης 
οἱ Τόπία]ως---Πιοςί «Ποσ]είησ Ὀαπαιείς, απά {πε εἱαασ]μίεγ οἳ ποθ]ε οΗ]]- 
ἀγεῃ----πνΠεποε πιιγάευ Ρεεροηβίνε {ο ΠπάΓ(6Υ {αἲἰς ηοί νγ]έὰ σοἵε {ο νγα[έ 
οἩ {Πε {νο 5ος οΓ ΑίΡειΙς. 

799, πεῦ γὰρ ἂν Α]άῑ5 εί ραις εόάΐσιπα, | (ἶιε Κἰπράοπι οί Ῥέ]ορς είς {αίμεν, Απ 
αιιοὰ Ῥς κοἰοόσιπι εδῖ, Βέε({ὴ ὂν ρ)ή- | αστεεπιεηί μανίης Όεει πιαάε {μαί µε 
γε Μ95»5. ῬοΒΒδΟΝ. | β]ιοι]ά ανθ {πε (μτουο, νο οι] 4ἱδ- 

500. Ἐτιποκ, αἀορίτπῃ {ο οοη]δςσίιγε ’ 6ΟΥοΓ {πε βγεί ρτο(ἱσγ, α σοἱάθεη Εαπῦ 
ος Μδργανο, εἀἰτοιὶ ἄρ᾽ 7λ0’. αρρεατεά {π Αἰνόνς Ηοος δυ{ μῖ8 νν]{ε 

805. ΔΙάιδ απά ΜΑ, µανθ χρυσέας, | Αθτορό σαμµςθά Τί {ο Ρε δες!ΘίΙΥ «οΏνθγ- 
908. Τανταλίδαις, ἔο {ιο Ταπίάλίάα, ναί | οἆ (ο Εμγόδίας---μει ραναπιοςς. Δίιθιις, 

Ἰς, {ο {11ο ἀεθεοπάαμίε ο ΤάπέαΙς, 1Ης ἵννο | Ἱνανίης ἀΙδεονογθἆ (λίΑ, Ππνίίες Τμγόειέ8 
βναπἀοΙ]άτεπ Αίγειιδ απά Ἰγόείος---- | ίοα (θαθί, αἲ νΏῖςΙ µε 5θἱνες αρ {ο Ηἰπι 
νοαίνεευ νμοιὰ α ἀϊδριίθ αγοθε αὐοιέ | μα Πε8Η ος (16 Ώογθ, Ηἱ5 ΒΟ0ΗΒ. 
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Τὸ καλὸν ὂν καλὸν, τοκέων [ἸΑντιστροφή.] |» νν|- ν-ν»- α΄ 

πυριγενεῖ τεμεῖν παλάµμᾳ ιν διὰ β 

χέόα, µελάνδετον δὲ φόνω λος λα γ 

ξίφος ἐς ἀυγὰς ἀελίοιο δεῖξαν. |ν ννη--ν μ]- "|- -ὃ 

Τὸ ὃ ἀῦ κακουῤγεῖν, ἀσέθεια µεγάλη, |» -]ν -|-νν -ᾖν αμα 

κακοφρύνων τ ἀνδρῶν παράνοια. νο κτΙ-ο» ζ 

Θανάτου ὃ ἄμφὶ φόθω Β]ο(νν- ἴν»- 1 
Τυνδαρὶς ἰάκχησε πάλαινα" |- ως -- μα »||- ά 9’ 

τέκνον, ὂν τολµος ὅσια, |ν να ὕτννν ή 

κτείνων γε µατέρα μη, πατρώαν |- -]ν "ιν γ- -|- "]- κ΄ 

τιμῶν χάριν, ἐξανώψη | {τν λ 
δύσκλειαν ἐς ἀνεί. 520 |- ε, |- τ μ΄ 

Τής νόσος, ἢ τίνω δάκρυ’, Ὦ τίς ἔλεος [Ἐπωδός.]|-νν|- ν «- Ὅ]-νιννν 
μείζων κατὰ γᾶν, σσ” 

ᾗ µατροκτόνον ἁϊμα χειρὶ Φέσθαι; |-τ]- ον] η-νι-ν 
“Ὁἷον ὅτον ἔργον τελέσας ᾿ |- -ν(στνν- 

βεδάκχευται μανίαις, 8256 [ν τς "ιν μι] 

Ἐυμενίσι νήραμα Φόνω, |- οὶ-. "ΙΙ ιά "| 

δρομάσι δινεύων βλεφάροις, |- αν» -[- τρ. 

᾽Αγαμεμνόνειος παῖς; . [ν πσνη-- 
Ὢ μέλεος µατρὸς, ὅτε ς |- ας” -]- ΜΥ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Τα κάλο ου Κάλον τέµειν χρύα τόκεων πυρίγενει πάλαμα, δε δείζαι ξίφος ες αύγας αξλιοίο µελάν- 
δετον Φόνω. Δε αυ το κακούργειν, μέγαλη ασεθεία͵ τε παξανοία κακόφρονων άνδεων.΄ Δε ταλαύνο 
Τύνδαρις άμφι φόοῳ Φάνατου ιακχήσε᾽ τέκνον τόλµας ουκ ὅσιαν Μτείνων γε µιάτερα᾿ µεην τίκων 
πατρώαν χάρυ, εζαγάψη δυσκλείαν ες αίει. Τις γόσος, η τίνα δάκρυα, η τις έλεος κάτα γαν μείζων 
η Νέσθαι χείρι κατρόκτονον ἀέμα ; Οίον δΐον έργον τέλεσας Αγαμεμνοείος παις βερακχεύται µά- 
νίαις, Ἀηράμια φόνω Ευμένισι, δινεύων δεόµεασι βλέφαροις; Ώ µέλεος µάτρος, ὅτε, 

ΤΕΑΝΡΘΙΑΤΙΟΝ., 

Νοβ]εηεες ψας ποί ποῦ]ε, {ο ϱα5Ώ α ραγεπ!”ς Πεξῃ νΙ(Ώ τασε[α] Ἠαπά, 
απά {ο Ὀγαμαἰςῃ {]γε βν/ογὰ ἵπ (ο Όεαῃης οἱ {Ἠε ευη----Ό]ασ]-ίο-ίμε-ΒΙΗ 
η ἰαασλίον: Ὑεί, αροη-ίΠε-οίπεν-Ιαιιά, {ο-αςί- γ/ίοΚκεάΙγ ν/α» ρτεαί 
ΙΠρίοιεηεςς, απ {λε Γο])γ ο εν]]-πι]ηάεά ππεη | 

Ῥυι Τόυάαγην)ς νγείσπεὰ ἀαυσΏίεν, Τη ἴηε [εαν ο ἀθεαίῃ, ογθαιηεάἆ 
ουί: «ήν 5ο, έ]ιοιι ἀαγεδί ἀεεῖδ πο ᾖοῖψ, σἰανῖπο /ογ ἐγοέλ {ιν πιοίλετ: ἄο 
Ἀοέ, διά ψίπσ α Γαέ]ιο στα ἰβεαεῖοπ, επ ἰπαἰε εἰεγηια[ δ)1αηηςε.” 

Ἠλίναί αἰλωεηί, ο ναί 1εανς, ου γη]ιαί ρἱ{γ οἨ εαγίῇΏ ἶ5 σγεαίεγ, {χα 
ιο βρί] ννΙὮ οιε Παπά {πε Ὀ]οοά ο{α πιοίογ ὃ 

Ἠγπαί αὖ αοἲ, ναί αἩ αοί Πανίης αοΏ]ενες, ἆοε» {Ώε κοη ο{ Ασαπιόπι- 
ΠΟΠΗ Γάγε νι Πηαάηεςς---ᾱ ΡΡεΥ {οΥ ἀεαίλ {ο (νε Εωτίες---σἰάάγ νν]ί] 
Π5 γοϊης εγεν! ΟΝ 1 υΠΠαΡΡΥ οἨ ασοουπί ος Βὶ5 ποίἩογ----νεη ε]λαί 

809. τοκέων χρόα, ἐ]ιέ θ)εί οἱ ἐ]ιοθο ἐ]ιαί ] ἀνδρῶν παράνοιαν, νν η], 1ξ 1{ ὃς 5εησθ αἲ 
αχ ε Πῖη----έ]ιο Φ]εἶτι ο) 5 ναγοπίς, 8)1. 18 ἵη πιοαμίὴς πηοδί σΌδουτθ, 

815. Ηογε τὸ κακευργεῦ ἰς ἵι αΠΙδίοη {ο 818. Πω ει ο γε, Ἀ]ά8 Ιᾷ5 σὰν, απ 
Ώνε οοπά οί ο Ο)γιεημόκίτα, θνδί πι ὴν- | 9ο μηνα ΜΒΕ. νθεΥ πεηονα]]γ---50ΠΙ6 σήν. 
της πἀ]{ογους]γ---αιιά ποχί Τη ΠΙΙγάε- 820. 1 µανε Ίνθγε βίνεῃ ἀιεὶ, οΟΠΙΤΑΙΥ 
1ης Ἰ1θς Ἰηκῦαπά. Ἐον κεγάλ» οηθ ΜΑ. [ {ο Ῥοτεοῃ, Υ6ί οοΙδθΠΗΗΡΙΥ να ΜΑΝ, 
Ἰνᾶς ποικίλη. Ἡνδμτανε «οη]εοίατες τὸ δἱ 847. δεοµάσι διεύων βλεφάξοις, τοἰῤςίιιε 
αὖ καταςγεῖν ἀσέξειαν ἐκκαλεῖ, κακοφρόνων τ' | οὐέγαπ» ράϊρεὺγί», 
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χρυσεοπηνήτων Φαρέων 860 |-νν-]--ννι- 

μασ’ ὃν ὑπερτέλλοντ' ἐσιδὼν |- νω -]- -υν]- 

σφάγιον ἔθετο µατέρα, πα- ἱννν]ννν]|-νν- 

τρώων παθέων ἁμοιδάν. |- ορ »]ι- ν|- υ, 6α . 
---ὸὲ-ᾱἶ 

ἩλΛ. Γυναῖκες, ἦ που τῶνὸ ἀφώρμητωι δόµων |» -]ν -]- -ᾖν -ᾖ- -[» ” 

τλήμων Ορέστης, Φεομανεῖ λύσση δαμµείς; 896 |--|ν-|-νν]ν---Ι»- 

Χο Ἡκιστα' περὸς δ ̓ Αργεῖον ὀΐχεταν λεὼν, |-- -ιν -]- -]ω ιν -]ν ὦ 

ψυῆς ἀγῶνα τὸν προκείµενον πέρι |- -|» -]» -] υ -ᾖ» -ᾗν ν 

δώσων, ἐν ᾧ ζην Ὦ φανεῖν ὑμᾶς χρεών. |--|--Ι--ἰκ-]--ικ- 

Η/.. Ὀΐμοι, τί χρΏμ᾽ ἕδρασε: Τίς ὃ ἔπεισέ νιν” |- -]ν “(ιν -ἰν -|ν -]ν ν 

Χω. Πυλάδης. Ἔοικε ὃ ὂν μακρὰν νὰ ἄγγελος 840 |ω ν -[» -[» -]ν -]ν -]» ν 

λέξειν τὰ κεῖθεν σοῦ κασιγνήτου πέρι. |--]ν -Ι|--Ιν-ί--ινν 

ΑΤΓΕΛΟΣ. | 
ο τλημον, ὦ δύστηνε τοῦ στρατηλάτου |- - [ν -]- -]ν -[ν» -|» : 

᾿Λγαµέμµνονος παῖ, πότνι Ηλέκτρα, λόγους Ἵν ν-|--|----|--ἰ-- 

ἄκουσορ. ὀύς σοι δυστυ χεῖς χω Φέρων. |» -ιν -|- -]» -|- -- μέ 

ΗΛ. ᾿Αἲ, ἂἲ, διοιχόµεσθα" δηλος ἐ λόγῳ' 546 |- -]» -[ν -]» -]ν -ἰν ο 

ο... 
ΤΗΕ ΟΒΡΕΠ, ΑΝΡ ΕΝΟΕΙΙΔΞΗ ΑΟΟΕΝΤΙΟΑΤΙΟΝ. 

έσιδων µάστον ὑπεετελλόντα χευσεοπηνήτων Φάρεων, έθετο µάτερα σφάγιον, αμοίθαν πατεώων 

πάθεων. ΗΛ. Γυναίκες» τλήµ αν Ορέστης, δάµκεις Νεύκκανει λύσσην αφωρμήται που τώνδε λόκιων 5 - 
Χο. Ηκίστα᾽ δε οίχεται προς Αργείον λέων, δώσων τον πεοκείµενον αγώνα πέρι ψύχης, εν ὦ χεέων 
ὕμιας ζην η άνευ. ΗΛ. Οέμοι τι χεήµα εδράσε; ; Δετις επείσενιν; ΧΟ. Πύλαδης. Δε ὅδε ἀγ- 
γελος εοίκε λέζειν, ου άκρα», τα κείθεν πέρι σου κασιγνήτου. ΑΓΓ. τλήµον, ω δυστήνε παι 

που στρατήλατου Αγαμέμνονος, πότνια Ηλέκτρα, απούσον δύστυχεις λόγους όυς ἥκω φέρω σοι. 
Ἠλ. Αιγαι διοιχομέσθα" λόγω ει δήλος᾽ γαρ ἥκεις, ὥς εοίκε, άγγελος κάκων. 

- λ ή ε ”/ 5 
Χακων γαρ χεις) ὡς ΕΟΙΚΕΝ, ἄγγελος. 

ΤΠΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 

εεεϊηρ Ίετ Ώγεαβί Ώαγεά {Γοιῃ {Πε τοῦες οἱ σοἱάεη-(εχίωτο, πε πηαάε α 
ν]οί]πι ος Πῖς ποίΠες, 1η τεία]ἰαί]οη {ου Πἰ5 {αἰ χεις ειΠετίησς ! 

Ἐιεοτπα. [Επιεγῖπρ τοἰέ]ι πιµο]ι δγργἱδο.] Ὁ ν/οίπεη, Ίπας {πε νγείομεὰ 
Οτόρίδ», Ὁγ Πεανεη-ΙηΠἰειεὰ πιαάηεςδ ογεΓεσπᾳε, Τα5ῃεὰ ΑΏΥ νΏεγε 8- 
ΥΑΥ [ΓοΠΏ {ηε5δε ΠΙαΠΡΙΟΠΦ2 

6ποκυς, οί αί α)1:---Όαΐ Ώε ἶ6σοηε {ο ἴηε Αγσϊνε ρεοΡρ]ε {ο ΙπάεΓρϱο 
πε αρροϊπ{εά (γ]α] {ος Π{6---Υ νΠΙΕΣ γα πουσί εἰίμεγ ]ῖνε ος ἀῑε! 

Ἐπεοτκα. [Εγαπέϊείν.] ΔΙ πε! ναι α ἴηίηςσ ας Πε ἀοπεῖ Βυΐ νο 
Ρεγευιαάεά Ἠίπιὸ Ο«Ποκυ». Ῥγ]αάξ5. Πονενει (5 Π]εβδεΠοεΓ 5εειης ᾱ- 
Ῥουί {ο εἰ] 59 εγεἰοποσ ναί ας ραδδεά γοπάογ γεδρεσίῖησ {ΠΥ Ὀτοί]πευ! 

Μεεξενοξκ. [Επιεγίπς, αάάτεσνες Εἰόείνα.] Ο 1 ντγειεμεὰ, Ο Παρ]εςς 
ἀαισῃίετ ο{ τε ομ]ε[ιαίη Ασαπιέπηποη, γεγεγεὰ Ἐ]έείτα, πεαν {με 1]]- 
[αἱοὰ νγογάς Ισ 1 οοπιο εαγίης απο (Πες. 

ἘνΕΟΤτΗΑ. Α]α8! αἰας! ννε-αγε-ιίίεΓ]γ-απάσηε:---ἵη πιεαπῖης (οι αγί 
οἰεατ :---ἴογ (που οοπηεΒί, 85 1 86εΠῃ», {Πε Ππεξεεησογ οί νοςς! 

{0Υ δώσων, ἀαπα νο] ἀαἰάγις. Τ]ο Πίεγα] 
ΓΕ ηρ]]ς 8, αὐοιί ἐο ϱἶτε (]ιεργο/) εεέεᾶ ἐτὶ- 
αἱ εοπεεγπἰπρ 119. Ῥοιἱδοη 83Υ8, “' ἀγῶνα 

052. σφάγιον ἔθετο µατέρα, Ιτεγα]]γ, ριιΐ 
λἱφπποί[ιεν α υἰοξίπα, Ώ{ ΠΟΓΘ {Γ6ε]γ,παάε 
α οἴοέίπι οἱ ]ιῖς πιοί[ιοῦ, 1.6., δἴειυ 15 ιοί/161. 

857. Βνυποκ ειοροεἴἴπα ἴπε σεπιηθ- 
πεςθ ο( {1 {εχί 1η (]]ς 1ϊπε απά {λε ηθχί, 
εοπ]εοίτιγεὰ τὸν πεοκείµενον δραμεῖν Ψέλων. 

658. Ἠεο] οἨ {ια οου]εοίαΓε ο{ Οαη- 
εεγ αἀορίεά δύσων, δά40ΐεπς νε] κιθῖ(έμμ5, 

δοῦναι Ἰιῖο ἁάοἴταν αέ 4 ὈΙ δίκην δοῦναιν 
640. ἐν µακρὰν, πεδία η ὅδον :----}οί 

ὑοῖπρ α ἶοπς ται) ο{]---μεπος ἔ' 600” αΌοιτ 
{0 ΙΠ{ΟΡΙΗ 15. 

646. Βιαποκ απῑίο ομχ({5 {5 νοιςο. 
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ΑΓ. Ψήφω Πελασγῶν σὸν κασίγνητον Φανεῖν, |- -ιν -]- -]ν -]- -]- ω. 

καὶ σ᾿, ὦ τάλαιν, ἔδοξε τη ἐν ημέρα. Γ- -]» -ιν -]» .. -]ν Ἅ 

ΗΛ. Οήμοι, προσΏλθεν ἐλπὶς, Ἂν Φοθουμένη |- -]ν -ν -]ν -ν -]» α 

πάλαι, τὸ µέλλον ἐξετηκόμην γόοις. 5υ0 . ιν τν -[ν "τν -]» ο 

᾿Ατὰρ τίς ᾿ἀγὼν; Τΐνες ἓν ᾿Αργείοις λόγοι |» -]ν -]- . .]ν -]- -ιν ο 

καθεῖλον ἡμᾶς, κἀπεκύρωσαν θανεῖν |» -ι» -]- -ἰν -|- -ἰν 

Λέγ, ώ γερανέ᾽ πότερα λευσίµω χερὶ, |» -]» -ν . νᾗν -» -ι» « 

Ἰ διὰ σιδηρου πνεῦμ᾽ ἀποῤῥηξαί με δεῖ, |- , »]ν -[- -|ν -]- -]» 1. 

κοινὰς ἄδελφῳ ἕυμ φορὰς κεκτηµένην» 5050 |- -ι» -]- -[» -]- -ἰν τν 

ΑΓ. Ἐτύγχανον με’ ἀγρόθευ πυλῶν ἔσω |» -]» -ᾖ» -]» -ᾖ» -]» ο 

βαΐνων, πυθέσθαι δεοµενος τά τ ἀμφὶ σοῦ, |--ἰν -|-ν -ἰν-Ι--ἰ-- 

τά τ ἆμφ Ορέστου τῷ γὰρ ἐύοιαν πωτρὶ |ν -ᾗν -|- -ν -]- --» » 

ἀεί ποτ ἔἶχον' καί μ ἔφερθε σὸς δόµος, |ν τν -[--ἰν -]» -[- ́ 

πένητα μὲν, χρῆσθαι δὲ } ενναῖον φίλαις᾽ 360 |» -|» -|- -ἰ» -|- -ἰν - 

ὁρῶ δ᾽ ὄχλον στείχοντα καὶ Φάσσοντ ἄκραν' [--ἰ» -||--ίν---ἰ-- 

ὁῦ φασὶ πρῶτον Δαναὸν ᾿Αι ύπτω δίκας |--ἰν -Ι- ννιν---ί- - 

διδόντ᾽ ἀθροῖσαι λαὸν ις κοινὰς ἔδρας. [ν-ἰν---ν -ἵ--ἰ-- 

τΗΕ ΟΒΡΕΠ, ΑΝ ΕΝάΙΠΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΑΓΓ. Εδόξε ψήφω Πελάσγων, σο κασιγγήτον Φάνειν, Και σε, ω ταλαίνα, εν τήδε μερα. ΗΛ. Οἱ- 
μοι, έλπις προσήλθε, ὃν πάλαι φοθούµενη, εζετήκομην γόοις το μέλλον. ΄Αταρτις ὁ άγων» Τύε; 
λόγοι εν Αργείοις καθείλον ἥμιας, καὶ Επεκυρώ» τν Φάνειν» Λέγε, ω γεραίε, πότερα λεύσιμω χέρι, 
η δία σιδήρου δει µε απορῥήζαι πνεύμα, κεκτήµτνην ξύμιφορας κούνας αδέλφω: ΑΓΓ. Ετύγχανον 
μεν βαίνων έσω πύλων άγροθεν, δεόµιενος πυθέσθα! τε τα άµφισου, τε τα άμφι Ορέστου᾿ γαρ άει 
πότε είγον ευγοίαν σω πάτρι' και σος δέµος εφέρθε µε, πενήτα μεν, δε γενναίον χρήσθαι φίλοις" 
δε ὅρω όχλ.ν στειχόντα και Νασσόντα άχραν ὃν φάσι Δάναον πρώτον αθβοίσαι λάον εις κοίγας 
ἔδρας, διδόγτα ὑίκας Αιγύπτω. 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

ΜΕεδδξναξκ. [ δο)τοιη/1(ψ. ] Τι ]λα5 θεεῃ οαγγίεά ὮΥ νοίε οΕ (πε Ῥε]ας- 
σίαη», ἰμαί 11γ υγοί]εν ἀῑς, απά (οι, Ο απ[ογίυπαίε, ἴ]πὶς ἆαγ | 

Ἐπεοτια. ον πῃθ! {πε εχρεείεἀ-εγεῃπί 15 αγγίνεά, ΨΠἰοΙ Ίοης εἶποε 
ἀτεαάίης, 1 Ώανε ρίηες νε Ἰαπιεηίαί]οης ονει' ίηε ἴδειιε Τη γεν. Ῥυε 
ναί (Πε ἀεῦαίε ὁ---Ν Παἰ αγσυπιεηί5 απποησ {ιο Αγσίνεν οοπἀεπιηεά 
υ8, απά αἀ]αάσες ιι5{ο ἀῑεὲ Τε]! αιε, Ο αρεά πιαἩ: νγπείμεγ ὮΥ {πε ρε]ί- 
ἴπς Παπά Ὀε[ονες Ιί α1ε, ογ Υ {με 5ογς, {ο θέ [τοπ] Πἰζε; Πανίης ε]]ς 
ἆοοπῃ ἵΏ «οΊπΙο ΨΙΙὮ ΠΙΥ Ὀτοίπει ὃ Μεεςεναξκ. [Γπαησεά Ιπάεεὰ {ο 
Ὀε οοιπίηρ ἴῃ αἱ ἴΏε σαΐε» {γοπι {πε οοΠίγγ---αηχίοις {0 Ίεαγη {νε δἰαίε 
οἱ αῇαίτα Ὀοί[ ἵη γεσαγά οἱ ίπεε, απά Τη γεραγά οἱ Οτόνιὃς---({ου 1 παά 
ενεν αἱ αἲἱ εἶπιες Ἰαά α {ανοταβ]ε-[εε]ίηπρ (οναγάς (11γ [α]νεγ---απά {Ώ 
{ατη!]ψ [εὰ πια, Ροος Ιπάεεᾶ, Ὀαί ποῦ]ε ἵΏ ΙΩΥ οοπά εί {ο [Γἱεπς :]----δο 
Ι οὔδογνε α ογον/ά πονῖηρ αἰοὴρ απιὰ [1ης ἀοἵγΏ 4ροῃ απ εππΙηεποε; 
νηεγε, (Πεγ τερουί, Ώάπᾶς βγεί ἆγεγν (ηε Ρεορ]ε ἰοσεί]ετ ἵΠ ΟΟΠΠΠΙΟΠ 
εοιης!], "Πεη Ώε ἵνας Ρραγίπσ Ρεηα]ίγ ἰο ἰσνρίις, 

651. Οιήάαπι Μ89. ἸάὈθηετίνες Αργεί- | ὑγεαί]ᾷ 8ο ἵπ ἐῑιο Ηόσυδα, 665, τέανει σι- 
ων(Αεγεῖοι Μοβᾳιόπαῖς 4{ι19 4ριιά Βόοκ]- | δύρω πγεύµατος δι. ὀῥοὰς, τοἰέ]ι έ]ιε διουγά Ίνα 
τή) λόγοι. Ἐλεράπίὸν Ἠέρία Βοοϊείάτῖς ΄ δέεγς έ]ιε ραβδασε 3/ Πιο ὑγεαίμ. Β τίς] 
εύἀεα τεςδη!ῖος, ἀτὰρ τίς ἀγών τε καὶ τίνες | 8ρ6αΚίηπα, ἀποῤῥηἔαι «Ἱρπϊμε “ αὐγιρίνθε, 
᾽Αεγείων λόγοι :---Αἀῑάϊ νότὸ ατήοπ]απα, | ἐο Ίιαυε ὄγο]εη αισαή [Τοπ 
41 ε1ῃ αρόλε νὶκ ρά (υγ 8όπιο, πιόέτιιπα ! 860. χρῆσθαι δὲ γενναῖον Φίλοις, ὑιέ ποὺζε 
αΏόδεε πο ΡάΠἱίπγ. ὮΏΟΗΔΟΝ. π ιδίπρ Γγἱσπάς---ποΡίε ἵπ ψ 1δε οί /γἱεηάε 

854.37 δὼ σιδήρου πγεῦμι ἀποῤῥηξαί µε δεῖ; , ΟΥ ουπδίαπέ ἴπ [γεπάςὶρ. 
ου 0) ᾗ έ]ιρ 5λοογά θε[ιουεν 1έ ππε {ο 8εΌετ τι! 869. ἐ φασὶ, ἄπά ποῖ ὁῦ φασι νι] Μ58. 



64 «9664, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

᾽᾿Αστῶν δὲ δή τιν ἠρόμην ἄθροισμ ἰδῶν' {στι -]ν -ιν -]ν -ἰ- - 

τί καινὸν Αργεν; Μῶν τι πολεμίων πάρα 5ο |» -]ν -]- -[ω ν υ]ν -ᾖν ν 

ὤγγελμ ἀνεπτέρωκε Δαναϊδῶν πόλιν: [--ἰν -ν -Ιν νυν -ίνν 

“ο ὃ' ἐῑπ᾽' Ὀρέστην κεῖνον ὀυχ. ὁρῶς πέλας [ν -ἰν-|- -ἰν -Ιν -Ινν 

στείχοντ’, ἀγῶνα Φανάσιμον ὁραμούμενον; [--]ν-ννν]ν -[ν-Ινν 

“Ορῶ ὃ ἄελπτον φάσμ, ὃ µήποτ᾽ ὤφελον, |ν -ἰ- -ἰ- -|» -Ιν -ινν 

Πυλάδην τε καὶ σὸν ξύγγονον στείχονθ ὑμοῦ, 8510 |νν -ἰ- -||--Ίν-ι- -ι-- 

τὸν μὲν κατηφῆ καὶ παρειµένον νόσω, |--ν-|--ἰν-ἰν -|»- 

τὸν ὃ, ὡστ ἀδελφὸν ἴσα φίλω λυπούμενον, |--ἰν-Ινν νι -|--ἰν- 

νόσημα κηδεύοντα παιδαγωγία. |ν -|ν -||- -|- -Ι»-ἰν- 

Ἐπεὶ δὲ πλήρης ἐγένετ᾽ Αργείων ὄχλος, |υ -ἰν -|- νν]ν -Ι- -νν 

κἠρυξ ἀναστὰς ἔῑπε' τίς χρήζει λέγειν, 875 |--ιν-|- -ἰ--||--ἰ-- 

πότερον Ορέστην κατθανεῖν, ὃ μὴ, χρεὼν, υυν]ν-||--ἰ--- -ἰν- 

μητροκτονοῦντα; Κάπὶ τῷὃ ἀνίσταται ἱ--]ν-ν-]--ᾖν-]νν 

Ταλθύθιος, ὃς σῷ πατρ) συνεπόρθει Φρύγας. | νν]ν-||- -[ννν|- -]νν 

Ἔλεξε ὃδ', ὑπὸ τοῖς δυναµένοισιν ὢν ἀεὶ, ἱ--|ννν]|-ννν -Ίν-|- - 

διχόµυθα, πἀτέρα μὲν σὸν ἐκπαγλούμενος, 5650 [ον -]ου »[ν-|ν -]- -]ν ω 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙ,ΙΙΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε δη ίδων αθροίσµια ἤ ήρομην τώα άστων' Τι καΐγον ́Αθγει; ;. Μων τι αγγέλµα πάεω πολέμιων ᾱ- 
υεπτερώκε πόλιν Δανάϊ δαν} Δε ό είπε Ουκ δρας κείνον Ορέστη», δρα μεού κ εΥον Ῥαγάσιμον αγώνα» 

στε ιχόντα πέλας” Δε ὅρω αέλπτον φάσμα, ὁ ὤφελον μήποτει τε Πύλαδην και σον ζύγγωον στει- 

χόντα ὄκου, τον μεν κατήφη και παρείμενον νόσων δε τονν ὥστε αδέλφον, λυπούμενον ίσα φίλῳ, 

πηδευόντα οσήμια παιϊδαγώγιᾳ. Δε έπει όχλος Αθγείων εγένετο πλήρης, πάρυξ ανάστας είπε" 
τις χεήζει λέγειν» πότερον χρέων Ορέστην μητροχτονούντα κάτθανειν, ἡ μή Και έπι ταδε Ταλθύ- 
θ λος ανίσταται, ὡς σώ πάτρι συνεπόρθει Φρύγας. Δε ελέζε διχομιύθαι ων άει ὕπο τοις δυναμεενοί- 
σι, εκπαγλούµεγος Εν σον πάτεραν 

ΤΕΑΝΣΙΑΤΙΟΝ. 

5ο ἴπεη, θεΠο]άϊιισ {Πἱ5 οοποοι!ςε, [ επαἰγε-οίοηεοΓίΠε οι άσεῃς: 
«« Ἠ]αί πεω αἱ ἄτροςξ---Ηαδ απ ἀεδραίοὴ Γγοπι Ἰιοσέἱζε-ροωεγα γουδεὰ ἐλε 
οἵέψ ο ἐἶε Πάπᾶί 2”. Αη Πε ναϊά: « Οὐφετοεκέ ἐἶιοι ποέ ἐλαέ-πιάπ Ογέφιδς, 
αὐοιί ἐο τω έ]ιε ἰοί]α1 ασε, ωαἰκίπρ-οπ θεσίαε τις 3ο 1 Ὀε[ο]ά «η ἁπαπ-. 
Πεἱραίεά δἱραί, νΏὶοῦ Τ πενες ουρ]έ,---Ρύ]αάδς απά (πγ Ργοίπεν νια]κ- 
ἵωσ ο {οβείμεγ; (με ἰαίίετ ηάεεά ἀονησᾶρί αὖά Ιαησ ια] νιῃ ἀΐδεαφε; 
ῦας ἴπε {οτίπες, ΙἶΚε α Ὀτοί[εγ, δοττοννίπὺ εα αα!]γ {ου Πὶς {γίεηᾶ, ιεπάΐης 
Πἱ5 ννεαΚοπεά-δίαίε η] συαγἀίαη-σατθ. 

Νουγ νε έἶιε αδεεπιῦ]γ οἳ ἔμε Αιρίνες ννας {α11, α Πεγα]ἀ, οίαπάϊπς 
αρ,δαϊά: “« Η)λο ωἱ]ες ο ρ{εαᾶ, ωλείμετ 5 ὂε β11ἴπρ ἐ]ιαέ ΟΥέδιἔδ----έλε πιωτ- 
ἄετετ οὗ Μδ πιοέ]λετ----αἶε, οὗ ποέξ’΄ Λιά αροη (1, Ταιιηψοἱάς τἶδες; ἴε 
Μο ἵπ οοη] αηοί]ου ΨΙίΠ {γ δἶγε γεπἀετες- ἀενοῖαιε {μα Ῥὴν φαῖαιν, 

Βιΐ Ώε 8ροΚκε ν/ογά5 ος ἀῑνιάεά ἱππροτί---Οείηπσ α)αγς 1η-καὈδεττί- 
εΠογ-ίο ἴ]οδε ἰπ Ρο/εΓ----δίγαο τι αἀπαϊγαίίου, Ιπάεεὰ, αἲ {ΠΥ {αἱΠετ, 

866. Ἐου ἀνεπτέρωκε, ἴ]λε ρτοίετί{ε, Αἰ- | 869, ἄελπτον φόσμα, απ ππεχρεοίεᾶ οἳ 
άα5 θά βοπιε ΜΒ5. Ἰναυθ ἀνεπτέρωσε, ἴηθ απιοίθιεᾶ-/ογ δρεὐίαοί6τ---ὃ μποτ) ὤφελον, 
Πταί αοι]βί, Δαναϊδῶν πόλιν, ἔῑιε οἶέψ οί {πε ολο] Ο ναί { ιά πεῦεν δεε / 
Πάπα, 1. 6., οί ἔ]ιε Πεκοειάαπέο ϱ/ Πάπᾶμδ; 875. ἀναστὰς, Ἱιατῖπρ δίοοά /υτέή---α- 
ος (πε Αγρίνος {η ρα 1οπία5, (Απ Ῥτο- στεθαῦ]γ Το μβᾶσθ 6η 816µ ορσβδίοΠ6 { 
πῄβοποιις]γ. αἱ νε ἀ1εοκ9) 1ου η] 4ρ- 878. Ταφήήδ ας α πετα]ᾶ 1η. εἶνε 
Ρε]Ια!Ίοιι έτη να Ρτοί]ος ος αβεέριυ». τοσίαη σαπιρ ἀπγίης ἴἶνε εἶεσο ος Έτογ, 

868. ἀγῶνα Φανάσιμον δεαμιούρνενον, σετίά- απά, {οἵ ἃ Ρτεαί ΠΙΑΠΥ νεᾶτε, (χε οοπῇ- 
πιει ἰείά(ε ομγνή γα, αὐομέ {ο }Ηε ἔιο γαος | ἀθηεῖαί ἠοπά ος Αραπιέππον. . 
ο {6 απά ἀραίῃ, ἶ. ϱ., αὐομέ έο ἑαΐσε [ές ἐνὶ -) 6979. ὑπὸ, δίτΙοΓΙΥ, απάεν, θεπεαέ]ι: Ῥ 
αἱ οη α εαρίίαἶ ομαγσο. «πποτο {ΤθεἰΥ, ἴπ σιιζδογυἱηο! ίο. 



6ὔ 

[--]»-]--ἰν -ἷν-ἰν- 
ΟΡΕΣΤΗΣ. 881. 

σὸν ὃ ὂυκ ἐπαινῶν Σύγγονον, καλῶς κακοὺς 

λόγους ἑλίσσων, ὅτι καθισταίη νόμους 

ἒις τοὺς τεκόντας ὂν καλούς" τὸ ὃ μμ ἀεὶ |--Ι--ν -[» ιν -|ν - 

--]νως-Ινἰσ-ν- 
θ9 |- «|» -ἰ--ἰ - ο» --- 
Μαη σαι 
|» -|» -|- ν ν]ν -]- -ι» - 

λ . , Φαιδρωπὸν ἐδίδου τοῖσιν Αιγίσθου Φίλοις. 
λ ) / .- “8. ιτ - ” 

Το γαρ γένος τοιουτον᾽ ἐπί τὸν ἔυτυχμ 
ρω. 32 ΔΝ / ΑΝ. 2 -- 

πηδῶσ ἀεὶ χἌρυκες ὅδε ὃ ἀντοῖς φίλος, 
Δ ΔΑ / / / 5 α . . 

ὃς ἂν δύνηται πόλεος, ἔν τ αρχαίσιν η. 

ο.” ᾿Ἐπὶ τῷδε δ᾽ Ἰγόρευε Διομήδης ἄναξ' 

ὀδτος κτανεῖν μὲν ὀύτε σ’, ὀύτε σύγγονον |--ἰν-ν-Ι--Ιν-ινν 

ἔία, Φυγῃ δὲ ζημιοῦντας ἐνσεθεῖν. 890 |--]--|--ἰν -Ι--Ιν- 

Ἐπεξόθησαν ὃ ὃν μὲν, ὡς καλῶς λέγοι, [ν-ιν -- -ἰ- -ἵ- -ἰ- - 

ὃν ὃ ὂνκ ἔπηνουν. Κάπὶ τῷὸ ἀνίσταται |----|--Ιν-Ιν -ἰνν 

ἀνήρ τις ἀθυρόγλωσσος, ἰσχύων δράσει, |» -ἰν ν υν -]ν -]- -]» . 
2 ” 2 ” ρω 3 / Αργεῖος, ὂυνκ ᾿Αργεῖος, Ἰναγκασμένος, |--ιν-Ι--ἰν ΙΙ» -Ινν 

βοῦ [»»-]»ν»]--!--]--ἰν- / / 3 . 3ε / 
λορύθω πε πισυγος κἀμαθεῖ παρρησια 

δι Ν ω ο ο 
πιθανὸς ἔτ ἀστοὺς περιθαλεῖν κχακω τινν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΘΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

δε ουκ επαίνων σον ζύγγονον, κάλως ἑλίσσων κάκους λόγους, ὅτι καθισταίη νόμους ου κάλους Εις τους 
τεκόντας" άξι δε ἔδιδου το φαιδρώπον ὄµιµκα τοίσι φίλοις Αιγίσθου. Γαρ τοιούτον το γένος" κηρύκες 
ἄει πηδώσι έπι τον εύτυχη' δε ὅδε αύτοις φίλος, ὃς αγ δυνήται πόλεος, τε Ἠ εν αρχαίσι. Δεέπι τώ- 

δε άναξ Διομήδης γορεύε' ὀύτος μεν εία κτάνειν ούτε σε, ούτε σύγγονον, δε εὔσεοειν ζημιούντας φύ- 
η. Δε όε µεεν επερροθήσαν, ὡς λέγοι κάλως, δε ὁι ουκ επήνουν. Και ἔπι τῶδε αγίσταται τις άνηρ ἆθυ- 
θογλώσσος, ισχύων Ῥεάσει, ΑΕγείος» ουκ Αθγείος, πναγκάσικενος) πίσυνος τε Ὑόρυθῳ και άμκαθει 
παρῥήσια ἔτι πίθαγος περίοαλειν άστους τῶι κάκω' 

ΤΠΑΝΘΙ.ΑΤΙΟΝ., 

Ψεί ποί οοπηηεπά(πρ 1γ Ὀτοίπευ,---ρ]αΙςίΡ]γ (Πγονῖης {ογί1 Ιηδίηιια- 
4198 ΟΓ ον]] (επάεΠογ ---αδ-ίπαί [ε Ὠὰά Ιαἱά ἆονγη γι]ες-οί-οοπάιοί ποί 
Ῥτορει ἰογαγἀ8 ραγεηί5: εγεγ-αΏά-αποη,ΠοΨενεΥ, ἀῑά Ώε οοΏ/[εγ α επη]- 
Ἰηρ ρἰαησε αροπ {ε (γιεηάς ος Ἠρϊκίμιας ! Έου 5ασ]ι 19 (Π5 τασε:----Ἡε- 
τα]άς αἱιναγ» ἆαηοθ-αίίεπάαποε προπ ΠΠῃ ἐμαί ἶ5 Ῥγοδρετου»; απ ἐ]αί 
ΠΠΣΗ Ιδίοίμεπι α {Γεης, Ὑ]ιο πΙαΥ Ίαγε ἵηῄιεησθ 1η {Πε βίαίε, ος Ὀε {η 
αυἰΠογΙ(γ. 

Νονν {ευ (Ππ]ς-{ε]]ονν ρεῖποε Ῥίοπιεάςε Παταησιεά:---Ἡθ Ιπάεεά νναθ- 
{ογ-ειιΠεγίησ (πειη {ο ΚΙ] πεϊί]εν {μεε, που {ΠΥ Ὀγοίπεγ-- -Ριἳ {ο αοί-Ἱο- 
«11 ὈΥγ ρυπὶσπίης γοιι νι εχῖ]ε. Απά 5οπης, νογΙ]γ, παγαιαγε-(Πεῖγ- 
Ἀθδεηί, (Ἠαΐ πε δροΚε γε], Ὀαΐ οίσεγ ργαΐφεά ΠΙΠη πο, 

Απά αἴτετ Πἶπη τπρ-γῖδες [βεεπιῖπρ ἐπαίσπαπε.] α οεγἰαϊΏ ΡεΙΦΟΠ ΙΠίεΠ]- 
Ρεταίε-οί[-ίοησιε, πη]σΏίγ {η αβδγαηςε, 4η Αγρΐνε, γεί ποί αη Αγσΐνε, α 
πιαη-{ογσε-οη-15, τε]γίης ΡοίἩ οη {Ώε πρτοας, απά οἨ Ισηογαηί Γοἱά - 
ηεςς, «Υει γεαγ-Όγ-αγσιππεπί {ο ἱηνο]γε {Πε ο{ΙχεΠβ ΙΠ 5ΟΠΊΕ ΠλἱκοΏε[: 

881. ὮΏοΓΒΟΠ Ίνα Ίχθγο σἱνθηῃ καλῶς ΟΠ 
Όια οοη]δοίιγε ο{/ Ὑα]οκεηασς; ραί 1π Α|- 
4ᾳ5 απά ΜΒΕΒ. ννο Βὰ καλοῖς. 

880. ΛΙά15 18 τοιόνδ) οοΠΙΓΑΤΥ Ἱπάεοὰ 
{ο πηοδί 53. / 

887. Ῥούδοῦ δαΥΦ1----Ιπίετράπχῖ ρο5ῖ 
πόλεος, ΡΤΟ ιο πόλεως Α]ά. οἳ ρατε ΜΒΝ., 
που, ἂί νή]ρὸ, Ρος δύνηται”----Τ]ιε «οη- 
5ττης!ἴοῃ, ο ασαιιαἰη[5 118, 18, ὃς ἂν πόλεος, 
τλε ργεροςί{ῖοι ἐκ Ρδίης πηδετείοοἁ. 

8668, Εοῦ τῶδε δ᾽ ἠγόρευε ἵΏ Οι] πε, Α]- 

419 απά ΜΑ», ρα! ἶδ]]γ Ίανο τῶδ ἀγόρευε, 
Ρεεσαηῖ ἵπ απαβ11γ. 

891. ΟΕ (18 νεγβε 1Ίγογε ἆΓθ ΠΊΙΠΊΕΓΟΙΙ8 
γοαύίηρθ:- -Ὦο0ΓδΟἨ Ἰαβ {ο]]οννεά ΑΙάῑδ; 
ψεῖ 414 Ίνα ἱμίπΚ εμαῖ ΕτέριἀδκππαΥ πανε 
νυγΙ{ἴθη, λαοὶ δ᾽ ἐπεῤῥόθησαν, ὡς καλῶς λέγοι. 
694.Αη Αιρϊνε,απά γεί ποῖ απ Αγσίνε: 

Τη αλλακῖου, Ρ6:ηαρ, {ο ΟΙόορίοπ,---ν]ιο 
ννας Ῥογη αἲ Αγρος οΓ{ογεῖσπ ρατεη!ς.. 

806. ἀστοὺς ἵδ ἴθ οοπ]εείητε οἱ Ὑαἷς- 
Κκεµαθν. Τη Μ8Ε. ια τοπάίηρ ἰ5 ἀυτούς. 
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(ὅταν γὰρ Ἠδὺς τοῖς λόγοις, Φρονῶν κακῶς, |» -ν -ᾖ- -ἰν -ἰ- -ἰ-- 

πείθῃ τὸ πλῆθος, τη πόλει κακὸν μέγα' |- -]» . -|ν -ν -ινν 

ὅσοι δὲ σὺ» νῷ χρηστὰ βουλεύουσ ἀεὶ, ν -ἰν -|- -ἰν -|- -ἰν- 

κἂν μὴ παραυτίκ’, ἄδθις ἐισὶ χρήσιμοι 900 |- -Ίν -ᾖ» -ν -ν -]» ν 

πόλει' 9εῶσθαι ὃ ὧδε Χρ» τὸν προστάτην |ν-Ι--|- -Ι»-[--ἰν- 

ἰδόνθ' ὅμοιον γὰρ τὸ χρῆμα γίγνεται ἰν -|» -|--ἰν -ν -ἰνν 

τῷ τοὺς λόγους λέγοντι καὶ τιμωμένω') |--ιν-ν -ἰν-]--ἰ-- 

ὃς ἔνπ᾽ ᾿Ορέστην καὶ σ᾿ ἀποκτεῖναι πέτροις [ν -]» -]- -ἰν-]- -ἰν- 

βάλλοντας' ὑπὸ ὃ ἔτεινε Τυνδάρεως λόγους 906 |- -]ννν]ν -]ν -[μν-]ν- 

τῷ σφὼ κατακτείνοντι τοιούτους λέγει». |--ν-||- -ἰν -Ι|--ἰ-- 

Ἕβλλος ὃ ἀναστὰς ἔλεγε τῷὸδ ἐναντία, |- -]ν -|- ω ν]ν -ν -ἰν ν 

μορφη μὲν ὂυκ ἐνωπὸς, ἀνδρεῖος ὃ᾽ ὤνλρ, |- . |» -|- -]» -|- -|» ἡ 

ὀλιγάκις ἄστυ κἀγορᾶς χραΐνων κύκλο», |» ν ν]ν -ᾖ» -]ν -|- - [» ν 

ἀντουργὸς, ὁέπερ καὶ μόνοι σώῴουσι γῆν, 910 |--|» -ἰ- -Ι»-|--Ιν- 

ξυνετὸς δὲ χωρεῖν ὁμόσε τοῖς λόγοις Φέλων, ἱνν ---|-νν]ν-Ιν -]ν- 

ἀκέραιος, ἀνεπίληπτον ἠσκηκὼς βίον | [νν-{ννν]» -ἰν-|- -]νω 

ΤΗΕ, ΟΒΡΕΕ, ΑΝΌ ἘΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

(γαρ ὅταν ἥδυς τοις λόγοις» φεόνων κάκως» πείθη το πλήθος, μέγα κάκον τη πόλει’ δε ὅσοι αύθις άει 
βουλευούσι χεήστα συν γω, είσι και έαν μη παραύτικα, χεήσιμιοι πόλει' δε ὥδε χξη τον (δόντα 
πρόστατην Φεάσθαι’ γαρ το χρήμα γίγνεται ὁμοίον τω λεγόντι τους λόγους» και πιμώμιενῳ .) ὁ ος 

Έίπε αποκτείαι Ορέστην και σεβαλλόντας πέτεοις" Τυνδάρεως δε ὕπο ετείνε τοιούτους λόγους τω 
Κατακτευόντι σφω λέγει. Δε άλλος ανάστας έλεγε ενάντια τώδε, µόςφη μεν ουκ ευώπος» δε αγ” 

δρείος ἆ ἄνηθη ολίγακις χεαίνων άστυ και χύκλον άγορας, αυτούργος, χαι δέπερ μόνοι σωζούσι 73 ἔύ- 

νετος δε »έλων χώρειν ὅμεσετοις λόγοις, ἀχεραίος, πσκήκως αγεπιλήπτον βίον 

ΈΒΑΝΡΙΗΑΤΙΟΝ. 

(ίου, νε α Πῃαη ενγεεί ἵη νογἀς, ἀενίδίηρ 1], Ῥευςπαάες (Ώε πηυ](μᾶε, 
Ἱτῖδα σγεαί Ιπ]άΓΥ ἴοίηε δίαίε:---Ὀυί 48-ΠΙᾶΠΥ, ἀραἶη, ἂ5 αἱνγαγ» υγ] ἀὶς- 
οεγηπηεηί αἀγίεε σοοἆ, αΓε,ένεῃ ΙΓ ποί αἰ-ίΠε-ρτεξδεηπί-ηλοπιεηί, εγεπίι- 
81γ αἀναπίασεοιϊδ {ο ἴπε παἰ]οΏ :-- ΠΟΥ {8 (ηε ἹπιεΙσεηί ]εαάεν ουσ]; 
{ο οοηφίἀθγ; {ΟΥ {116 (επάεπογ ἶ5 αἰίκε ἵη Πἱπη νο ἀε]ίνεις δ8ρεεσῇῃες, απά 
Ἠίπα νν[ιο-αρργουοες-ίΠειῃ :) πο εαἰἁ τΠαί ίΠεγ ουσ !ί {ο ΙΙΙ Ογόειδ» απἀ 
(πεε, Ρρε]ίέησ γοιι ψ]]ι είοηΏες: Τύμάαγις, Ἡοψ/εγεγ, να ργϊν]γ (αγηϊςι- 
ἵηρ ἰο ἨίΠ] εασεγ-{ος γοιγ ἀεαίῇ 5ας] ]ίκε εχργεβδίοης {ο μ{{εγ, 

ΤΠευ αποί]εγ εἰαπάϊης-ρ 5ροΚε ἵη ορροβ/ίἶοῦ (ο Πἰπι, ἵῃ εχίεγα]- 
Ἄρρεσταηςε Ιπάεεά ποί οαρίἰναἰίωρ-ίο-ίμε-εγε, Ὀί α πι Ροβεεδείης- 
ο]-ίΠε-απα11{1ε5-ο[-α-ΠωᾶΗ, ἃ ΡεΓεοΏ βε]άοιη Ὀειηϊγίης {πε οἵίγ απά εἰτ- 
εἷε οί {ἶιε [ογΕΠΏ, οπε-Πο-[αγπιες -Π]β-ονγη-]απά, (απ ν/πίςῃ-ε]αδδ-οί- 
{οἱ αἶοπο ΡΓθεεῖγε (Πε οουπίσγ;) Ργιάεηί νε ἰνα], ψἱεη]ηςσ {ο αϊ]ς Ἱη - 
Πηἶδοη -ννΠτῃ Ὠὶς γγογάς, ππουτγαρί, οπ6-/Πο-ἱοά απ Ιτγεργοασπαῦ]ε Η{ε: 

807. φεονῶν κανῶς, ΠΤΕΓΑΙΥ, δε]ιοπιῖης ε- 909. Μιδατανε ἵη (Ἠῖ νοιςο ργείεττεὰ 
ο]]η----Πιυΐηρ θὰ ἐπέεπέῖοπ ---- επέεγαἴη-  στείνων {0 χεαίνων, ΟΟΠ{ΓΑΣΥ {ο 6νειΥ ΜΡ. 
ἴπρ 111 θεπέὑπιεπέὸ---πιεά [ία ἴπρ πἰδο]ήέ/.  Ῥνιποκ απά ΒεεΚ]ανε οἱ Η κραύων, υαᾶ- 

9068. Τη α {ουν ἨΤ98. (με τεαῖης 15 τι- .1γ. Τμε ΠίογαΙδεηε 19,---ἵ αἰγίφέηρ οἳ δε” 
ωρουμΏῳ. Μιιερταγε οοπ]εο(ατος; χερί τ᾽ | 4απῦίης τοζέι 9 /εεί :” Ιτουῖσα]Ιγ ΜΙπίῖπρ 
ἰωμένω, απᾶ Ἐτιποῖς Ώο8 τῷ τ’ ἰωμένω. Οναῖ νεςΥ {εν πιεη οΓ8ΗΕΙ {πίερηίγ απἀ 

906. Α]άῑς απά εενοταί οτεν εάἱτοςβ, | Ννοσί]ι ννετε {ο Ὀθ {οπηά 1π {16 οί. 
85 νγε]] α5 Μ»Ρ., Ἰανε πατακτείναντι. 910. Οπε Βε]μο]ίαρί εκρ]αῖΏ5 ἀυτουργὸς 

908. μ2οφῇ μκὲν ὃυκ ἔυωπὸς,ποέ δὲΡΠΗ19 ἔπ- | Ὦγ ὀμιείαις χερσὶν ἐργαζόµενος: ΠΟίΊεΓ πἩ- 
ἀεεά ἵπ επἰετίογ Γογπι---ποί πιαάε ἔο εαρέϊ- | ἀεταῖοοά 1 {ο πιεαη, «ν α ομἴναίογ οἱ ]ΐ9 
ϱαΐε έ]ιοριε: ἀγδρεῖος ἂνλρ, νετΏα!Ιγ, α Ίπαπ- | ουὔπ του: 6τοΏς (γαηβ]αίες 18, “α- 
Ἰ πιαπ---α ππαπ οἱ ἐπέε]ῆβεπεε απ ιωϊφάοπη, ) βτέοοῖα 3 Μιδστανε, “ὁ ορεγάγίμδ 



ΟΡΕΣΤΗΣ. 9135. 67 

ὑπ .... ὃς ἐπ᾽ ᾿Ορέστην παῖδα τὸν ᾿Αγαμέμνωνος 

στεφανοῦν, ὃς Ἰθέλησε τιμωρεῖν πατρὶ, ἱνο-ιν-μτνσ-νν 

κακὴν γυναῖκα κάθεον κατακτανὼν, 91” Ίν -ν -ν -ἰν -ιν -ἷν -. 

|--[-[--ἷν-ἷ-Ινν Ὦ κεῖν ἀφήρει, μήθ ὁπλίζεσθαι χέρα, 

μήτε στρατεύειν ἐκλιπόντα δώµατα, |- -]ν-ἰ- -]ν "τν τιν 

ἐν τᾶνδον ὀικευρήμαθ ὃν λελειμμένοι |- -]» -]- -|» -[» -]ν ν 

φθείρουσιν ἀνδρῶν ἐυνίδας λωθωμενον. |- -]ν -- -ιν -]- -]» ν 

Καὶ τοῖς γε χθηστοῖς ἐ λέγειν ἐφαίνετο, 990 |- -]ν -]ι- -ι» -ιν -]ν ω 

κὀυδεὶς ἔτ ἐἶπε' σὸς ὃ ἐπῆλθε σύγγονος, |--Ι--Ιν ιν ντι» 

ἔλεξε ὃδ᾽: ὦ γῆν Ἱνάχου κεκτηµένοι, [ν -]» -- -ιν -- -]» ν 

ὑμῖν ἁμύνων ὀνδὲν ἤσσον Ὦ πωτρὶ, [--ἰν -- -Ιν-ιΙν εν 

ἔκτεινα μητέρ ἐν γὰρ ὥρσένων φόνος |- -]» τιν -]» -» -τνν 

ἔσται γυναιξὶν ὅσιος, ὂν φθάνοιτ ἔτ ἂν 956 |--]ν-ινννιν-Ίν-ίν» 

Ἀνήσκοντες, ὃ γυναιξὶ δουλεύειν χρεώ». [--]ν-ν-|ν-]--ίν- 

Τόυναντίον δὲ δρώσετ᾽ Ὦ δρᾶσαι χρεών. |--]ν-Ιν-ίν---ιν- 

Νῦν μὲν γὰρ ἡ πεοδοῦσα λέκτρ ἐμοῦ πατθὸς |--Ιν-ν-Ιν-ν-Ινν 

τέθνηκεν’ ἐι δὲ δη κατακτενεῖτ ἐμὲ, |----ιἰ- -Ι--Ιν-Ινν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΔΝΕΟΌ ΕΝΟΗΕΙΔΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

“Ὁς είπε στέφανουν Ορέστην τον παΐδα Αγαμκέμνονος, ὃς ἠθελήσε τιριώρειν πάτρι, πατάκτανων 
κάκην και άθεον γυναίκα, ἡ αφήεει κείνο, μήτε ὁπλιζέσθαι χέρα» μήτε στρατεύειν εκλιπύντα δώ- 
µατα, ει ὁι λελείμμενοι Φθειρούσι τα οικουθήκκατα ένδον, λωθώμενοι εύνιδας άνδρων. Και τοις 
Ἰχρήστοις γε εφαίνετο λέγει ευ, και οὖδεις εἶπε έτι’ δεσος σύγγονος επήλθε, δε ελέζε᾽ Ω κεκτήµε- 
νοι γην Ίναχου, αμύνων ὕμιν οὔδεν ἥσσον η πάτρι, εκτείνα µήτερα" γαρ ει φόνος ἄρσεγων ἔσται ὅ- 

/ ’ ’ ’ 

σιος γυναίξι, ουκ. έτι ἂν Φθανοίτε Ἀνησκόντες, ἢ χρέων δουλεύει’ γυναίξι. Δε δεάσετε το εγάντιον η 
χρέων δράσαι. Γαρ γυν µιεν Ἡ προδούσα λέκτρα έµου πάτρος τεθνήκε' δη δε ἐικατακτεγείτε έκει 

ΤΠΑΝΡΒΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

ης Ργοροβεά {ο οΓΟΨΏ Ογόκίὅς (πε 5οη οῇ Ασαπιέπιποη, ν/]ιο Ἰναἆ οἴποδεΠ 
(ο ανεηρο Πὶ5 [αίΠετ----Ώγ εἰαγίηρ α υ]οκεὰ αιιά αη ἱππρίους ΨοΏιαΗ, ἰμαί 
Ἠαά ραί (ή ουί οΓίηε Ρονγετ οΓ πε, οἰίμεγ {ο αΓΠῃ {πα Ώαπά Γου γγατ οἳ 
ο υπάεγιακε-απ-εχρεςίίοη, λεανίωρ (πεῖς οπ]ες Ι{]χοςε νο ατα ]είε 
αὔιιςε πν]ναί 19 εηἰγιρίες {ο {Πεῖγ σαγε ἵῃ {ῆε Πουςδεα,---ἀεβίίης (Ππεῖγ Ώας- 
Ῥαμς5 Ρε. Απά{οίμεροος-ἴπίεπί]οηπεά αἱ ]εαξί αρρεατεὰ Ώε {ο ε5ρεα]ς 
Ὑνε]]: απἀ Πο οπε Παγαησιασά {αγίΠεΓ:--- 

Ῥυί (πγ Ὀγοι]εν αἀναποες, απά δα[ᾱ:---- 

«6Ο / ἐπ]ιαδίίαπίς ο/ έ]ε ἰαπά ο) Ιπας]μι», αοεπρῖπς γΟ, πο 1εδ6 ἔ]ατ πινΓα- 
ἐ]ιο, δ[ευ Ιηιή πιοέ]ιεν:---- ου ἐχ έ]ιε Πηιγά εντ ϱῇ ἐ]ιε ηιεχι δ]ια1{ θέσοπιο {ἐοεπδες {ο 
ἐ]ιε ἸῬοπιΕη, γε επ ιο οπρον εδοαρε ἀγίις----εἰδε πιιδέ γε [ἴοε-ἔπ-(]γαἰζοηι ἐο 
φοι υωῖοεδ. Βιέ γε αγε ἀοῦπρ έ]ιεγενεγδε ο τυ]ιαί γὲ οιισ]έ ἑο 4ο! Γογ ποιυ ἐπ 
αοἱ 5Ί6, ὠ)ιο θείταγεα ἐ]ια θεὰ ο 119 5ἱγε, ἴδ ἀεας: ἐΛεγο/οτε ἐ]ιοπι 1 γε Κἰ γης, 

915. ὃς γ᾿ Δ]άϊς:---θεά γ᾿ οπηἑἑέμπί ού- 
ἀϊσθν άῑῑαπΙ. Ὦομδον. 

916. Ὦ κεῖν) ἀφήκει, Π{εγα1]γ. Πιευ το]ιο ]ιαᾶ 
ακεν έἶιαί οἳ ἓέ αιθα!/---- 1ο τ0]ιο ]ιαά γιιί αἩ 
επι {ο ἐιαί-α[]αἶν, Ισ Ι(γίης ἴἶναί δἷνο ια 
οεσ]και χε νναν]ί]κο αι ἆον ο Πας, 
οἳ ἠαά γευάετος ἴ{ πηδα{ο {ου ἴπεπα ἴο 5ο 
αὐτοαά---τχουσίι ἐἶιο ρα ργοςε ἀθηί δἰχε 
Ἰιαά δοί {ο νῖνοβ. 

917. Τη ἐἶνο Πατ]είαν ΝΤ5. 11ο νονάῖς 
ἵ6 µήτ᾽ ἐκστρατεύειν,---ΟΟΠ{ΓΣΥ {ο Ἠο5ί 0- 
Όλει», απ Ιπάεεὰ Ὦγ Πο Πςᾶης ε)οσαπ{]γ 

νη(ἷι ἐκλιπόντα 80 ἨΘαΓ, Ἰη {θ 8απηθ Ἰίπο, 
9329. ΑΕ 1] ναιςο ννο πιθοί 1η ναγί- 

οἱ» οά(ἴἴοπ8, (ανά οἩ ἴἶνα οοποτγοηἳ αἲι- 
Πνογιίγ οὗ πγαῦγ ΜΕ.) ννῖτ]ι (ἶιο Γο]]ονν- 
ἵηστ---πάλαι Πελασγοὶ, Δαναίδαι δὲ δεύτερον, 
όϊϊπι Γεἰάδρὶ, ρόνίεὰ αίέδπι Ὠαπάϊάς. 

945. ὅσιος, Λιοῖι/----Ικαϊ]οιρεά ---])αδί ἰ[αὺ[ο. 
999. ῬουεοἨ 1η 118 ποῖς προηῃ (5 ]πο 

58Υδ: «κατακτανεῖτέ µε εχ ΝΤ55. οἀϊάδτε 
Ῥνήποκίης οί Ἠόσκίαςς δεὰ Τά ΠΌπ8 γό- 
Ὀ5 απα]όσία οοἁ{οιῦας οδῖ ρόίοςς 5όπι- 
ρὸν {ριίαν αἱ άγαπα ρου ε 5ο5108π1. 



65 900. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ὁ νόμος ἀνεῖται, κὸυ φθάνοι 9νήσκων τις ἂν, 990 |» υν]ν -|- -]ν -|- -]νν 

ὡς τῆς γε τόλµης ὃν σπάνις γενήσεται. |- ιν -- -ἰν-ἵν "ινν 

᾽Αλλ) ὂνκ ἔπειβ ὅμιλον, ἐδ δοκῶν λέγειν" |- -τν -ᾖν -]ν -ν -ἰν - 

νικα ὃ ἐκεῖνος ὁ κακὸς ἓν πλήθει λέγων, |- -ν -ν ν νι» -||- -ν κά 

ὃς ἠγόρευε, σύγφγονον σέ τε κτανεῖν. |» "[ὸ .. "τν -Ι .. μ 
Μόλις ὃ ἔπεισε μὴ πετρουµένους φανεῖν 996 |» -|» Ἵν κιν ν ᾗ” 
τλήμων ᾿Ορέστης' ἀυτόχειρι δὲ σφαγῃ [τιν Ιον -ν ο... 
ὑπέσχετ ἐν τῇδ ἡμέρα λείψειν βίον ἱν ιν |--ίν-ι--ινν 
ξὺν σοί' πορεύει ὃ) ὠώυτὸν ἐκκλήτων ἄπο |- -]» -]- -]» -]- -ιν - 

Πυλάδης δακρύων' ἕὺν ὃ᾽ ὁμαρτοῦσιν φίλοι |» » -]» -]- -τ» -]- -]» ν 

κλαίοντες, ὀμκτείροντες. Ἔρχεται δέ σοι 940 |- -ι» -|- - |» ”. "ιν ζ 

πινρὸν δέαµα, καὶ πρόσοψις αθλία. |» -]ν "ιν 4 .. -Ίν α. 

«Ἀλλ᾽ ἐυτρέπιζε φάσγαν Ὦ βρόχον δέρη, μα λλΕ."... 
ὡς δεῖ λιπεῖν σε Φέγγος" ἠὐγένεια δὲ |--ἰ- -ἰν -Ιν -Ιν -]ν μο 
ὀυδέν σ᾿ ἐπωφέλησεν' ὀνδ ὃ Πύθιος |- -[ν -ᾖ» -]ν -ᾖ» -τν .. 

τρίποδα κωθίζων Φοῖθος, ἀλλ᾽ ὠπώλεσεν. 0940 |ν ων ν]ν -]- -ἰ» -ᾖν -|» » 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΗΘΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ὁ νόμος αγείται, Χαι οὗτις αγ φθάνοι Ἀγήσλων, ὡς της τόλµης γε ου γενήσεται σπάνις. Αλλα ουν ε- 
πείθε ὁμίλον, δόκων λέγειν ευ' δε ὁ εκείκος κάκος λέγων εν πλήθει γίκα, ὃς ηγορεύε ατάνειν σύγγονον 
τεσε. Δε μόλις τλήµων Ορέστης επείσε µκη 3άνειν πετρούμεενος ὑπέσχετο δε εν τήδε ἥμερα λεί- 
ψειν βίον αυτοχέίρι σφάγ», ἕυν σοι’ δε Πύλαδης πορεύει αύτον πο εκκλήτων δακρύων' Φίλοι δε ἆ- 
µαρτούσι ἔυν, κλαίοτες, οικτειρόντες. Έρχεται δε σοι πίκρον Ψεάμα, και άθλια πεοσόψις. ΄Αλ- 
λα ευτρεπίζε φάσγανα Ἡ βρόχον δέρηι ὡς δει σε λίπευ φέγγος) δε ἡ ευγεγεία επωφελήσε σε οὐδεν" 
ούδε ὁ Πύθιος Φοίθος καθίζων τβίπρδα) ἄλλα απώλεσε. 

ΤΠΑΝΡΙΙΑΤΙΟΝ. 

ἔιε Ίατυ ]ιαδ-θοσοπιε- ἰπεβιεῖοπέ, απ πο οπε οὔπ Ῥτευεπέ ἀφίπρ, Γογασπιισῇ-α 
οὗ αιζαςἴοιιδηέδς αὲ-[εαδέ {]ιεγε ιυζ1 οἱ δε [ασ 

Ὑεί «οπν]ησεά ε ποί (πε Ῥεορίε, (ποαβΏ αρρεατίης {ο Γεᾶδοη νγε]]; 
Ῥυϊ (παί ν]]]αίη, νο δροΚε 1Π {Πε ογοψ/ἀ, ου{-ἀοες Πίπη,----1ε (μαί αγσιεὰ 
{ου Κ]ἰπς (Υ γοί]εγ απά {Πεε, 

Απά ν](ῃ-ἀἰΠου]έγ αῑά (χε υνγείσ]ιεὰ Οτέεἰδ5 Ργενα!] οἩ (πειη (παί 
γε σᾗου]ά ποί ἀῑε ΡΥγ-Ὀείησ-ίΠΤΟΝΗ-α{- ΨΙ()-δίοπες:----ἴε Ἰ18ς, Πούψενες, 
ΡΓοπη]δες, (αί 1η-(Πε-οουγδο-οί (5 ἆαγ, Ώε νν]] τεδῖση Πἰ5 Η{ε ὉΥ εεἰί- 
Ἰηβ]οίες εἰαισ]Ώίεγ, (οσείΠετ ψΙίΠ (Ίχεε:---δο Ρύ]αάδ8 15 εοπάκοίἶωρ ΕἱΠχ 
{γοῖη (Πε οοιης]], νεερίσ: Πἱ5 ννεἰ]ννίδηει», αἱο, αΓε-γ/αἰΚίησ-ἴη-οοπι- 
ΡαῦΥ ψίἩ Ππα, θενναἰ της Πίπι, ΡΙ(ψ1ης Πἶπη | | 
[ΡΗ(ψ.] Ηε «οἵηες, ίΠεῃ, {ο έ1θε α 5αά 5ρεείεε]ε, απά α πιουγη({α] 

βιρΏ{!---Βαΐ ρτερατε (Πε δογἀ, οἵ {Πε ηοοςε {ΟΥ {ΠΥ πες], α5ίποι πιεί 
αἰ{ {Πε Πσ]ί----{ου [ Ηεαοίπρ α εσυ δἱσ]ι οῇ φοτγοω.] ΙΠΥ ποῦ]ε-ἀεδοεηί 
Μαίῃ Ώεπεβίεά (ίπεε ποίμίπς: Πογ ἴπε Ρψίμίαη ΡΠοέθης Ψο 8ίί5 οἨ (πε 
(πτροά---Όαί Πα5-ρτονεά-ίμγ-ἀεδίγιαοίῖοι ! [Ειέ εεκεπρετ.] 

980. ἀγεῖται, Π{ογα!]γ, ἐ9 ἀϊρκοῖυεά---ἶδα-) 986. μόλις δ ἔπεισε μὴ πετρουµένους 3α" 
δο]ἐ9]ιεά----ἕκ ὕεσοππο ϱ/ ποπ ο[]εοί-- -ἵν αὐγο- . νεῖν, μέ ιολέ]ι ἁἰ[ιοιιέη ρογκιιαάεά [ιο έ]νεπα, 
βαίεά--Ιιαίᾖι Ἰοδί 1έδ ροι0ο’ ος /οτος:----Εῖς (ἴἶναί ἶ5, οὐ{αἴπιει! [ινε /[γοῦη έΠιεῖη, νἰσ. έ]ιε ἴν- 
ννογά Μιερτονετεμάογες, Ι{εγα!]γ. ἀἱς- ; ϱῖωες,)οΥ οι (νἱζ. έ]μὴ5εί/ απιά Π1ἴπιδεί/) ποὶ 
δουέέιτ,Ὀ----Ῥαί οργίαϊη]γ «« ἀἰθο]έία όνΐ, ; {ο άῑε θεῖπρ-κίοπεᾶ-ίο-ἀεαίῃν. 
1έ τοΜέ Ιιαῦο Όεεη οαποεἰ]εά οἱ αππι]{εά, 18 945 ὡς δεῖ λιπεῖν σε φέγγος, α8 Τί θε]ιουέΒ 
ΠΠ ΠΕΙ 1θαΓΕΡ {ο {11 ππθαρίηρ Ιπῖεπάεά {ο | έᾖιεε (ο ἴεαυε {ιο Πἱο]ιί---ἵ. 8., ὂὴ οιὐπιέέἶπρ 
Ὦ6 οοηνεγεά. Κόυ φθάνοι Ὀνήσκων τις ἂν, Λο | ο ζεα[]ι έιοιι πιιδέ ππῖρταίε ἐπίο ἀαγ]οπεθθ. 
0π6, (1.6., πο νιδύαπά) οἱ ὑεανίε (ο πια]ε] 949. ἀπώλεσε, Ἰιαί]ι ἀεδίτοψεά {λιθς, ννττ]ι 
8ιγ ϱῇ 6δεαρε [Τοπ ἀεαίήι, ΟΥ, σα τοϊέ]ι εεν- | τείεγεποε Το ἴλλε οοπιππαπὰ οί Ῥποέβρις, 
{αἴπίη αυοϊά ἀφίπρ αἱ ἔ]ιε [ιαπᾶν ο) Μῖ5 {σι | 1 ΡτεδΙπιε,---Ποί {ο 1116 ποΡ]ε ἀθδςεῃί. 
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ΧΟ. ΊΩ δυστάλαινα παρθέν, ὣς ξυνηρεφὲς |- -|ν-ιν- ν -]ν -]» ” 

ώς μ. ὦν 
ὡς ἔις στεναγμοὺς καὶ γόους δραµουµένη. 945 |- -|» -]- -ἰν -ν-ι- - 

ΗΛΕΚΤΡΑ. 

Κατάρχομαι στεναγμὸν, ὦ Πελασγία, [Στροφή.] |» -ἰν -|Ι--Ι--ν-ί-- α 
|» -]» νυν {νυνν-|-- β΄ 

, ”. 23934 ” 

πρόσωπον ἓις γῆν σὸν βαλοῦσ ἄφθογγος ἔτ, 

’ 

τιθεῖσα λευκὸν ὄνυχα διὰ παρηΐδων, 
ε αν / 
ἄνμωτηρον ἄταν, |-ν]-ν|-- 

κτύπον τε κρατὸς, ὃν ἔλαχ ἆ κατὰ χθονὸς |» -ἰ- -νννν -Ιν -ἰνν ὅ 

νερτέρων καλλίπαις 9εά. ἱ-ν]|--Ι- -ἰν- ε’ 
2 ””. Ἰακχείτω δὲ γᾶ Κυκλωπία, νο -ί-ν ἰν-Ίν- ἕ 

966 |»-|ννν|»-|--Ι»-Ινν κ ὃ ...ν / ” { 
σι αρον επι χαρα πιθεῖσα πούρικ ον) 

πήματ᾽ ὀΐκων. |- »]- 4 3 
"Έλεος, ἔλεος ὅδ' έρχεται |νν »ν Ὕν]» "ιν κ. ή 
τῶν Φανουμένων ὕπερ |- »|- Ἵσ νι» κ΄ 
στρατηλάτων Ἑλλάδος ποτ ὄντων, |» -]» -- »]|- »|- . λ 

Βέθβακε γὰρ βέθακεν, ὀΐίχεται τέκνων [ Αντιστρ.] |» -]» -[ν-]ν-]Ι»-Ι»- α΄ 
/ ε 3 

πρόπασα γέννα Πέλοπος, ὅ τ' ἐπὶ µακαρίοις 
2/ κο ή 

ἕηλος ων ποτ Οίλοις. 

[ν-Ιν- νυν )ννν ήν ννήν- β’ 

95 |-»]-»]-- ’ 
ΤΗΕ, ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΜΙΡΗ ΔΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

{ ΧΟ. Ω δυσταλαίνα πάρθενε, ὡς ει αφθόγγος βαλούσα σον ζυνήρεφες προσώπου εις γην, ὡς δρακού- 
/ 

ΜΕνΗ εις στενάγµους Ναι γόους. ΗΛ. Κατάρχομαι στενάγµιον, ὦ Πελάσγια, τιθείσα λεύκον ὄνυ- 
χα δία παρήΐδων, ἀιμιατήρον άταν, τε κτύπον κράτος, ὃν ἆ κάλλιπαις Ψέα γέρτερων κάτα χθόνος 
{ ῃ / / / / / / / / ε/ ἔλαχε. Δε Κυχλώπια γα ιακχείτω, τιθείσα κούβιμιον σιδάρον ἔπι κάρα, πήµατα οἴκων. "Όδε 
/ / . 

ἔλεος, ἔλεος έρχεται ὕπερ των Δανούμενων όντων πότε στβατήλατων Ἕλλαδος, Γαρ προπάσα γέν- 
να τέκνων Πέλοπος βεθάκε, βεοάκε, οίχεται, τε ὁ ζήλος ων πότε έπι µιακάριοις οἶκοις. 

ΤΠΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. 

Οποκυς. [ Εεε]ἱπσῖν {ο Εἰέοίτα.]Ο ! Ώαρ]εςς πιαϊάεη,----Πουν (ποια αγ εἰ- 
Ιεπί, Παγ]ηο σαθί {1γ πιιβ]εά ]οο]ς» {ο ἱμε ργουπά, αν ἱΓαῦοιί {ο τη ἵη- 
{ο Ιαπιεηίαίῖοης απά ϱΓΟΒΗΑ | 

ἘπΕοτπα. [ /Ηοεἱ ρἱἱεοιαίγ.] 1 Ὀεσῖη (πε Ἰαπιεπί, ΟΙ! Ῥε]άρσία, αρρ]γίησ 
ΠΙΥ νγΠίίε πα!] {ο πιγ εἶεεκς, α Ὀ]εεά]ης ἀἰκβσιγεππεηί,---απά {πε 5ἱαρ- 
Ῥίηρ Πίο Π.Υ μεαὰ, γΏ]ο]ι {λε Ἰονε]γ οἀάεξς οΓίΙ1ε Μάπδς ΡεπεαίἩ (νε 
Ῥατί] Ἠαβ-ἰο-πεγ-εμαγε 
Απ ]εί {1ο Ογε]όρίαη ]απά Πον],---αΡΡΙγίης {ο ἴπε Πεαά (ἶιε οτορ- 

Ρίηρ οίεε], ονοι {πε οαἱαπι]ί]ες οἱ ους {απΩΙΙΥ. [Τε Οογι8 ωεερ». 
ΤΠϊ5 οοπιηιἰκογα(ἶοη, {Π]9 οοπιπιϊδεταίῖοη Ῥγοσεεάς {ος {1οςε (ίΠαί αγε 

αὖοιί {ο ἆῑς,---ἴοδε νο οπςε νοαγε οΠ]είιαϊης οἱ ἄτεεοε | 
ὙΎεα, (νε επ!ίτε τασε οί (πε οΠΙ]άγεῃ οἱ Ρε]ορ» ἵ5ΡοΠε, [ὲἶ5 σοηε, Τί ας 

Ρεγ]εμεά, απά (λε Παρρίηεςς νη]εἰι οποε Γεδιάεά ἴη ίἶχεςε Ὀ]εςί αΏοάες ! 

947. ἄφθογγος, ΠΕΓΑΙΙΥ, ππιέε---δρεεε]ι- 
1698----ἀευοίὰ ο) ιἐέεγαποε--- ἀιπιῦ. 

949. Αἰάὰςδ απάἀ πιοδί οίμει εἀϊέου5 οἨ 
ἴς αιι[χοτ](γ ος ἨΤ85, ρτοςκ {ο (]μ]5]ΐπε, 
ἀὶ ἂλ, ἔννο εχἰταπιείθ Ἰη{θΓ]εςίΙοη8, απά 
1 (ἱη]αρ!ί1γ. ΑΙ ΜΒΕ., ἴοο,Ιιᾶγθ στενα- 
γμῶν ἵτπ Ἰ]θιι ΟΓ στεναγµόν. 

950. ΌοππραΓε {ιδ νειςε, απ έιθ πεχί 
βᾶνθ 0Π6, Ψ{1 γειςες 648, 649, 650, απά 
651 οξ ἴἴιε Πόοευυα. 

969. Τη8εγεγα] Μ95, ἆ ἵδ οπηϊε{θὰ, {ια 

γεαάῖης Ῥείωρ ἔλαχε ἵπ 8ΟΠΠΘ, απά ἔλαχεν 
ἵπ Ο{16Ι5, 

9589. Τη Α]άπ» οί ΝΤ55. ννε Επά Περσέ- 
Φασσα Ἀ{ί6Γ νερτέρων, ΔΠὰ τῶν ᾽Ατρειδῶν Ὦθ- 
ίογε πήματ᾽ ἵπ νειβε 966, Ὀε]ονγ. 

954, Α]άῑδ Ιᾶ5 ἰαχείτω απᾶά Κυκλωπεία. 
966. κράτα Αἰάῑδ εί αιήἆαπι ΛΊ85,, δε 

χάρα ΡΙήΥΘ88. ὮΟΒΔΟΝ. 
9632. Ἐου ἕρλος, Ποδί 5.5. Ἰᾶγε ζμλω- 

τὸς ΙΕ} ὀῖκος ΓΟΥ ὀίκοις. ΒΟΙΒΟΠ8 γοαάίης 
ἵ8 {ἱχο οπιεπάαίἴοη ο{ ἈΤαβργανθ. 
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Φθόνος νιν ἕῖλε «εόθεν, ἅ τε δυσμενὴς 

φονίω Ψψῆφος ἓν πόλεν. 
32 3 

Ἰὼ ἰ πανδάώκρυτ ἔφαμέρων 
ο) ι 39 / 
ἔθνη πολύπονα, λεύσσεθ ὡς παρ ἐλπίδας 

ο” / 

µοῖρα βαΐνεν, 
Ε/γι 26 / 
Έτερα ὃ ἕτερος ἀμείθεταν 

/ 23 3 / ὰ.. 

πήματ ἓν χρόνω µανρῳ 
.ω δ΄ ε .. 3 8 ιτ, 

βροτῶν ὁ πῶς ἄἀσταύμητος ὧιών. 

οι 3 .ω ΔΝ 

Μόλοιμι πῶν Όνυρανου καὶ 
ΔΝ 

μέσον χθονὸς τεταμέναν 
/ 

ἄινωρῆμασι πέτραν 
ε / / / 

ἄλύσεσι χρυσέαις, Φερομένων 
ο 3 Ῥ 

δίνωισι βῶλον ἐξ Ολύμπον, 
.ϱ/25 / 5 6 / 
ἓν ἐν 9 Άνοισιν ἀναοοάσομαι 

Ν Φ 

γέροντι πᾶτρὶ Ταντάλῳ, 
ἙἈ ελ / 
Ὁς ἔτεκεν ἔτεκε γενέτορας 

ἐμέθεν δύµων, 
«ἲ -” 5/ 

δὲ κατεῖδον ἄτας, 

9689. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

|» -ν «Ινυν]ν-ν-|»-ὅ 

906 [νυν -|-ν-Ιν-ν- ἕ 
/ |-τ]νν 1ν-]ν-ν-ἵνν» 
/ |--]-- 9 

/ 
ευ ν[νων[ν -Ινν ἓ 

/ ”..... 
λ/ οτο |» -ἰ--ἰ- -|-ν]-- 

-ἰκ-ἰςν-- 
ν[νἰν-ἰν- 
|--]-νϊν- 
[εντ ἰνἴντίννν 

οτὸ |--ἰ- -ἰν-ἰ--ἰ- 
[ως τΙκνν ν-Ιν» 
|. -ἰν -ἰν -ἰν- 
|νν ννν νιννν]νν 

ἤ 

[ων ιν - 

980 |-»|- -]-- 
ΤΗΕ ΟΒΡΕΝ, ΑΝΡ ΕΝΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Φθόνος Ψέοθεν ἔίλε νι, τε ἆ δύσµενής Φοίγια ψήφος εν πόλει. Ίωίω πανδακρύτε πολύπονα ἔθνη εφά- 
Μερων, λεύσσετε ὡς πάρα έλπιδας µοίέα βαΐνει. Δε εν µιάκρῳω χεόνῳ ἕτεεος ακείθεται ἕτερα πή- 
µατα” δε βρότων ὁ πας αίων ασταθµκήτος. Μολοίμι ταν πέτραν τετάμκεναν αιωρήµασι χρύσεαις 
ἁλύσεσι μέσον ούρανου καὶ χθόνος, βώλον εξ Ολύμπου φεεόμεναν διναίσι, ἵνα εν «Ἐηνοίσι αναθοά- 
σοµαι γερόντι πάτει Τάνταλω, ὃς ἔτεκε γενέτορας δόµκων ἔμεθεν, έτεκε; δι κατείδον άταςν 

ΤΕΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 
]ηάϊσησαίίοη {οπι Ώεαγεη Παίῃ φεἰζεά (ἶεπι---απ ἆ α Παἰε(α] παγάεγοθ 
βεηίεηος Τη {πο οἰίγ! 

Λ]ας! αἶας! γε ίραγ-{γαασΏί (οἱ]-νεγεεᾶ (τῖρες οἳ Πεείϊησ-πιαη,---Ιοοῖς 
Ἰουν οοηίΓαΤΥ {ο εχρεοία!Ιομ ἔδίε ενεΏεἙ! 

[ΗογαΠἰσίπρίψ απά γεσοπεϊζεαίγ.] Βυϊ---ἵπ ἴπε]οπος Ίαρβο οἱ εἴππε εας]ι 
ἀῑπεγεπι-Ιπάϊνιάααὶ γεσεῖνεδ-ἴπ-Πἱδ-έαγη Πὶς ἀῑΠεγεπίςυΠετίησς:---απά 
ο πιογ/αἰς (16 ν]ο]ε ΗΓείίηε 19 4ΠβΓο | | 
ΓΗ ραίλος.]  ου]ά 1 εοι]ά ρο {ο ἰλαί του εα5ρεπάεά ΤΠ 15 ]ο(- 

ηεςς ΡΥ 6οἶάεῃ εἴπαίως τηϊά- αγ Ὀείγγὶχὶ Ἠεανεη απά εατίῃ, α ΞΡΠετ]σα]- 
Πη]αςς {γοπι Όἰψαιρας Βογπε-οηψαγά 1 ταρ]ὰ-οἰγοιτηνο]αίομ5; ἴἶαί 1Π 
ΠΙΥ Ρ]αϊηίς Τ παὶρΏί οα]1-α]οαά {ο ΠΙΥ αποιεηπί {αίπεν Τάμία]ας, ιο Όε- 
σαί ἰπε Ρργορεηίτος» ο τω {απαϊ]ψ,---Όεραί ἴἶλοβε εχαί πν]ίηερδεά Ἠανος, 

965. Φθόνος, επυι/----- γέμγε]ιεηδίοι ---- οΊ- 
816---ἀἱδρίεαδιγε----Γγοιυη ----ουγαί{ι ----ἵτι- 
ἀἱρπαίτοη.---νω, ἔ]ιόπι, 1{ νο νθαἆ ὀίκοις ἳἩ 
ἔιϊο ριεσθάΙβΏ νεγεε, Ὀια{ « {ρὸ ννῖτ]ι ὄῖκος, 
965. πανδάκρυτω» αἰῖ-ίεαν[ιῖ, ---ΡΤΟΠΕ {ο 
ἔθατβ ΟΥ {ο εοεερίπρ ε---ἔφαριέρων, Ιτογαῖ]γν 
ο Ρείπρε ἰαδῖπρ Γογοπε ἆσῃ----οί δ]ιογέ ἱοεά 
ογεαίιγεδ---ο{ ρ]ιόπιοταῖς. 

966. Αἱά1 Ἰιας λεύσεσθ᾽ απἆ ἐλπίδα. 
9798. πέτραν, τοσ]ο, Π)ΟΓΘ Ὑγὶ 11 α]ιδίοη, ἵ 

Όμπϊς, {ο έἶιε 5Η, ΕιαἨ {ο 1θ πέτρον ΠεΙ- 
Ώοπεά ἵη νεγεε 6, αὔονθ, Τη δομίέεησε 
ἴ5α]] πιαρδοᾶἱσοα]---αιὰ «οπεεη επ] πε 

1άεα5 αἴε ἵη α ρτεαί ππεαςτθ ρετίατρεᾶ., 
Ῥοχβοη νείγ αρρτορΓἰα(ε]γ αιιοίθἙ:----ἔγιοι 
δὲ ἀκούουσι τὸν πἔτεον ἐπὶ τοῦ ἡλίον. Τὸν γὰρ 
Τάνταλον, Φυσιολόγον γεγόμιενον, Και μύδρον ἂ- 
ποφήναντα τὸν ἥλιον, ἐπὶ τούτῳ δίκας ὑποσχεῖν' 
ὥστε καὶ ἐπιωρῆσθαι ἀυτῷ τὸν ἥλιον, ὑφ᾽ ὁῦ δει” 
Κκατοῦσθαι ναὶ κωταπτήσσει. Περὶ δὲ τοῦ ἡ- 
λίου ὁι Φυσικοί φαση, ὡς λίθος καλεῖται ὁ ἥὕλι- 
ου. Καὶ ᾿Αγαζογόρου δὲ γενόμενον τὸν Ευριπίδην 
μαθητὺν, πέτρον ξιρηκέναι τὸν ἥλιον, 30 ο]]- 
άφίες Ῥίπάατί αἆ Ογη). 1. 97. ᾿ 

976. Μο»ι Μ88, αιμά οἀ(ἴἶοΏ8 ανα ἆᾱ- 
γδοάσω: ἴμο Ηατ]είανι Μ9. ἀναθοάσωμαι. 
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ποτανὸν μὲν δίωγµα πώλων |» --ἶν -ἰ- -]- 

μαμα 
Μα 
-ν]-ἰ-|--ἲν 

9βό |. -|ν «ἰ--|- 
|-ν]σνἰ-]-ν]- 
ω. 
-ν-ἴν-ἰ- 
ν-]»-ἴν-ἰν- 

000 |-ν]-ν]- -ἰ- 
--]--]- 
πω 
ωρα 
ν-ἰν -ἰν-ἰ- 

990 |-νν]-νν|- 

ἱννν]|-ν-ν|-ν 

τεθριπποθάμονον στόλω 

Πέλοψ, ὅτε πελάγεσι 

δειδίφρευσε Μυρτίλου φόνον 

δικὼν ἔς ὀΐδμα πόντου, 

λευκοκύμοσι πρὸς Τεραιστίαις 
/ / 

πογντιων σάλων 
2 ε 
Λόσιν ἁρθματεύσας) 
“ / .. 3 . 

ὅθεν δόµοισι τοῖς ἐμοῖς 
3 

Ἴλθ΄ ἀρὼ πολύστονος, 

Μαιάδος τόκου 
3 

τὸ χρυσόμαλλον ἀρνὸς ὁπότ 
. ας / 3 Δ 3 μα 
εγένετο τέρας ολοοὀν 9λοον 

λόχευμα ποιρνίοισιν 
3 

Ατρέος ἱπποθότα' 
ὅθ 2/ / λ 
ὁθεν ἔρις τό τε πΤερωτον 

ἁλίου µετέθαλεν ἅρμα |ν]- τν νν|-» 

|-ν]- εἰς ν]-ν 
1000 [»ν -ἰνν -|- 

ΔΝ 
παν πρὸς ἑσπέραν κέλευθον 
2 ” 

Όυρανου προσαρµόσασα 

µονόπωλον ἐς ̓ Αῶ: 

ΤΗΡ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΜΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ὅτε μεν Πέλοψ, πότανον διώγµα πώλων πελάγεσι δειδιφρεύσε τεθριπποξάµκονι στόλῳ φόνον Μύς- 
τιλου, δύεων ες οἴδμα πόντου, ἁρματεύσας ἥοσι πόντιων σάλων προς λευκοχύμασι Γεραίστιαις' ἕ- 
θεν τοις έµοις δοµοίσι ήλθε πολύστονος άρα, ὅποτε τόπου Μαίΐαδος,το χευσομµέάλλον άβνος,όλοον τέ- 
ῥας, όλοον λοχεύμα, εγένετο ποιμνιοίσι ἱππόθοτα΄ Ατρεος' ὅθεν τε έρις µετέθαλε το πτεεώτο ἄρ- 
μα ἅλιου, προσαρμµιοσάσα προς ταν ἕσπεραν πελεύθον ούρανου ες µονοπώλον Αω" 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

νπαί- ης, Ιπάεεάὰ, Ῥό]ορς ἵη {πε Πεεί γαοε ο[βίθεᾷ» αἰοπος]άε ἴ]ιε πιαίῃ 
4οςοπρΙΙδεἆ-αδ-]ε-άγουε ἴῃ ὶς Γοιγ-Ίπουςε οαγ]οί {πε πιατάεγοί Μύγ- 
ες, ΟΥ πα γ]ίης Ἠ]πα ἆονγη {ηίο {λε δα!ρε οΓίῃε οοεαη, α5-Ώε-νγαε-συϊά- 
ἵηρ-Πίδ-σαγ οη {πα 5ἴπογες οΓ {πε πηαγίπε Ώγίης, ηεαΓ {ο (εγαόρίυς ψίἩ- 
Ιἱ6ηΟ/Υ- 0 ἱ]ουνς:---Ψεποε οη ΠΩΥ Ἀοιιδεσαίηε α ἆο]ε[υ] ο. γςε, νΏεῃ Ὁ 
ἴπε ασεΠοΥ ο{ Μαίαςκοη,ίῃμε (οἰάεη-βεεοεὰ 1,απΏῦ, ἶλαί Γαἱαἱ ρτοᾶίςγ, 
(λαί [α{αἱ ργοάποίἶοη, αρρεαγεά αποηΡ {με Πουκς ο{ (Πε ννατ]ίκε Αἰτέυς: 
πνηεγειρου Ὠϊδοογὰ ἀτογνε ὈαοΚ {Πε ννησεά εἰαγίοἰοΓίμεθµη, τερε]ίηρ 
Ι{ Γροπα {ε γνεδίεγη ραί[ ο{ {η ΔΚΥ (οναγά» Ατόγα ν(ῃ-δίιησ]ε-Πουςε: 

961. Τ]ιε τεαδίπρ οἱ αἲὶ ΜΒΡ., αιἀ, Τ | επί αεςοιη{ ο {]νε (ἶπια, απά αἶφο ος {νε 
Ῥε]ίευο, οἱ αἰὶ εἀῑίίοηφ Ὀδίογα ἨῬοΓδοπ)ϱ, 
18 τὸ πτανόν, 

980. Α]άπβ Ίνα ὁπότε: Μ55. αγο {ουπὰ 
(ο Βποίπαίο Ὀδία θε {]ὶς απ ὅτε.---Ῥέ- 
10ΡΝ, 3 80Π οΕ Τάπία]ας Κίπρ ος Ῥιντόσῖα, 
Ἰιαὰ Ώ8ορΙπε Πα ππουγεὰ ος Ηἱρροάαπιία, 
ἀααριίεν ο ληόπιαις Κῑπσ οἱ Ῥίδα, Το 
ουἵίταἩ (ηόπιαις, (νν]ιο ροβθεεςεἆ {16 Π- 
ηθδί δίιά 1η {λα ννου]ά,) ἵπ α οματίοῖ τασς 
Ύγαδ [ο οΠ]γ οοπάἰίοὮ οἩ ννλ]ο] δἶιο νναβ 
ἴο Ὁ6 ουίαϊπος., 4 τΙΠ15, α 8ος οξ ΜεΓ- 
ογ, ἵνας Οηόπιαιιδ)5 οιαι]οίοες :----Εἶπι 
ἀἱά Ῥέ]ορε ὑνίρο, απά αξτεγνναι ας 5ἰαγ : 
ἀιΠετεηί α{11ο1, Ιογγδνες, ρῖνο ἃ ἀἱΠει- 

ΠΙΙΠΘΕ, ος ἴ1α ἀθαίι ος ΜΦτιῖ]ης,---ἴ6υν 
ος πεπι τε]αί]ης ἴναί ης Ἰοδί Ι18 Π{ε οἶ- 
Όνεγ ἵπ (ηε γαςθ. ος ὮΥ ἀτονγπίηρ. 
..966. Εεταόκτις ννας α ροτί οί Εηροέα. 
Α]άπ8 γθβάϊπς ΟΕ {118 νεγβε 15 λεκοχύµα- 
σι πρὸς Γεραστίαις, ΟΟΠΙΤΑΣΥ {ο πιοδὲ ΝΤ58. 

991, Μαιάδος τόκου, ἔ]ιε 30 οί Ἠαία, νἰ1. 
Μετοιτγ, ἴἶχο {αἴῖνου ος ΜΦτί]α5, 88 ννας 
πιεμ{ἰοπθά {π ποῖε 989. Τη αἲὶ Μ85, λό- 
χευµα ποιμνίοισε, (ννλ]ο]ι πεγε οοηκϊζπίεβ 
νου. 994 Ὀε]ονν,) Ιιὰ8 ργοσεάεησε ο6 Ηί8 
νθυςθθ. Τὲ ννας ἨΤπδστανς νο Ετδί ἑταῃε- 
Ρο5ε 1{ {ο νετε ἴέ πονν δίαΏςς. 

998. Μοδί Μ55. Ἰιαγε ἕσπερων 
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ἑπτωπόρου τε δρόµηµια Τελειάδος |-ν ν]|- υν]-ν ν]- νυν 

ἐις ὁδὸν ἄλλαν Ζεὺς μεταβάλλει |-νν]|- -|-νν]-- 

τῶνδέ τ᾿ ἄμείθει Φανάτους 9ανάτων, |-νν]--Ινν -ίνν- 

τά τ ἐπώνυμα δείπνα Θυέστου. ων νυν -νν -|- κ. 

Δέκτρα τε Κρήσσας 1005 |- ν »]- . 

᾿Αερόπας δολίας δολίοισι γάµοις, νυν -Ινν-[νν-ινν- 

τὰ πανύστατα ὃ ἐις ἐμὲ καὶ γενέταν |» ν -ιν ω -ᾖν ω -]» .. 

ἐμὸν ἦλθε δόµων |» ν -]ν Μα. 

πολυπόνοις ἀνάγκαις. [νυν -ᾖ- -|- 

ΧΟ. Καὶ μὴν ὅδε σὸς ξύγγονος ἔρπει 1010 |--]νν-||-νν|-- 

ψήφω φανάώτου κατακυρωθεὶς, |--(νν-Ινν-|-- 

ὃ τε πιστότατος πάντων Πυλάδης, ἱνν -ἰνν -|--Ιν-- 

ἰσάδελφος ὤνὴρ, ὀρθῶν νοσερὸν νυ-ινν ---ων- 

κῶλον ᾿Ορέστουν, |- ν »|- π 

ποδὶ κηδοσύνω παράσειρος. 1015 [-ν -|-- -ἵνν-|ν 

ΗΛ. Ὀ) ᾽γώ' πρὸ τύµθου γάρ σ ὁρῶσ ἄναστένω, |--]ν-]--ἰν-ι»-ί-- 

ὤδελφὲ, καὶ πάροιθε νερτέρων πυρᾶς. [ν -]ν -[[ν "ιν -ᾖ» -]» ὦ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΕΙΙΔΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ. 

πε Ζευς µεταθάλλει δρομήµια κ ἑπτάπορου Πελείαδος εις άλλαν ὁδον' τε τώγδε αμείθει Νάνατους 
Φάνατω», τε πα δείπνα Θυέστου επώνυμα. , Δέντ(α τε Κρήσσας Αέξοπας δόλιας δολιοίσι γάμοιςν 
άλθε τα πανύστατα Σε εις έµε και έµον γένετανν πολύποοις ανάγκαις δύκων. ΧΟ. Και µην ὅδε 
σος ζύγγονος ἕ ἔεπει πατακυρώθεις ψήφῳ άνατου, τε ὁ πιστότατος πάντων Πύλαδνς, εσαδέλφος 
ἄνηρν όρθων γόσερον κώλον Ορέστου, παρασείρος κηδόσυνω πόδι. ΗΛ. Οι έγω» γαρ ανάστενωσε,α 
δέλφε, ὁρώσα προ τύμβου, και παροίθε πύρας νέρτερωγ. 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

απά Γήρίίοι έαγης {πε οογςε οΓ{ε 5ενεη-πιονῖηρ Ῥ]είαςάδς Ιπίο αποἰῃες 
{τασ]τ---απά (πεησε[ογίῃ «εηπάς Ἡς ἀθαί]ς Ιή βας6655ἱ0Π {ο ἀεαίῃς, απά 
{πε {εαςί οἱ Τηγόεί6ς 5ο εα]]εά. 

ΤΈΠε Ῥεά, ἴοο, οί (πε Οτέίαη Αξτορᾶ, ἀθοεῖί[α] ἵη α ἀεοεῖί[α] πηιαττίασε, 
Ἠα5 οΟπηεαδα Βηϊκμίηρ-είτοΚκε ΏοίῃΏ 4ροη πηε απά προη ΠΥ {αἱΠετ {ο (πε 
πηἰεγαδ]ε ἀθείγιςσί]οη οἱ ου {απΏΙ]γ! 

6ποπυς. [ΕΜ] πε] δαάπεδο----πέεγγηρέίπρίη.] Λη Ίο! Ίχεγε 15 {11} Ὀτο- 
{πει αἀναποίηρ, οοπάεπιπεά ὉΥ {Πε νοίε οί ἀεαίῃ,---απά {Ώε πηοβί {αἰ(Π- 
{1 οί αἰἰ, Ῥψ]αάξ5, α π]ᾶη ΙΙκε-α-Ργοίπεγ,ἀρροτίηρ {Πε εη{εεβ]εά Ιπιρς. 
οἱ ΟΓέ8ιὅς, ννα!πσ-Ώ} -Π]9-δΙάε----υἰέ1 (επ άετΙΥ -Φο]Ιε]ίοιις είερ! ΓΕπίετ 
Ογόδὲξε απ Ρήἱαἀξς εἰοωίν απἆ ρεποϊνεῖψ.] 

ἘιΕοτεΑ. [ δογγοιμβι[ῖη {ο Ογέδὲς.] Α]α5! ππεῖ----Ἔοτ 1 Ῥεννα!] (Πεε, ΠΙΥ 
Ὀτοίβει, φεείης ἴπεε Ῥείοτε ἴε «ερυἱοΏγε---απά ὈείογείΏε[απεγα]-ργτε 
οΓ{1ε ἀεαά ! [Ἴγεερε θήέέετίψ, απιά ιμἱ{6Τ5 πιοδὲ Ρἱέεοιι πιοαπ».] 

1001. Α]άάς απά {πε στεαίοι ρατί ο{ε- | 1008. Έου 7λθε, Α]άαβ αηά Μ395, Ἱανε 
ἀῑῖοης απά ΝΤ55. Παν δροµήµατα Πλειά- ! ἤλυθε. Τί ννας Βτιπε],] Ρειίενθ, νο βγρέε 
δος. Τε Ῥ]είαάδα νετε ἁαπρ]ίοις ος Αί-  οοττθοσίες {19 ΘΓΓΟΓΤ. 
Ία5. Θεο {]θ ποίε αί ν. 757 ος (ε]εάέα. 1009. Αποίηετ γολάϊῖης ἴ5 ων. ᾱ- 

1002. µεταξάλλει, ἴνὲ ε[ναπβεθ---]νε ἔωγπα | νάγκαις, ΗΤΕΓΩΙΙΥ, {ο έιε πιοιγη/ί περεθοῖ- 
έορθη-έώγοι---]ιε ἀγίυεβ-αδἰἀε. Τη δεγετα] ; {ἶεδ ος Γαέεα: α {π]τά 18, σὺν πολυστόνοις. 
ΜΒΕ. (ιο τεαῖηρ 18 μεταθάλοι,---απὰ ἴπι | 1010. Α]άῑιδ απ ἆ α {ενν οίθις5 οΏη1{ σός. 
ΦΟΠΏΘ, µεταθάλλοι. | 1048. Ῥοήεομ αἱ {Πῖδ γθγςο ΤΕΠΙΘΙΚ5 5 

1008. ἀμείσει, ]ιε θατέετ ΟΥ αἰέεγπαίεδ,]ιο {ο]]οννς :----ἓὁ ἰθύγων Α]άις εἵ όπηµες ΝΤ85. 
:βἴνεἙ ἴπ επε]αηρε ΟΥ ἴπ διιορεδδίοι. ΠΙό]οδευΤΏ ΡΤο θροπάέο αἲϊ αηαραέείο : 

1004. Ῥοίβοη ἨθΓθ 848:  νότία, Τ]ιη- , Ὀιί 19 ἰθύνων ος πθςθβδ!ῖγ α πιο]όδιιδ 
εδίόαε ἀάρες, «ἷο ποπεὐπάίέαφ σε Τλμόαίο, . 1017. Βενετα] Μ595. απά Βτυποὶς Ίαγε 

1007. Εοἵ καὶ ΠΙΑΠΥ 889. Ἰαγθ δ. Ἅνερτέρυ, Ώ8Κ]Υ. 
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᾿οὶ γὼ μάλ᾽ ἀὖθις. “Ὡς σ᾿ ἰδοῦσ ἐν ὄμμασι | |- -]» -ν -]ν -ᾖ» -]ν . 

πανυστάτην πρόσοψιν ἐξέστην φρενῶν. [ν-ίν-Ι- -Ί--ἰ--ι- - 

ΟΡ. Ὃυ σῇγ, ἀφεῖσα τοὺς γυναικείους γόους, 1090 |- -]ν -]ν -]ν -]- -]ν - 

στέρξεις τὰ κρανθέντ; Οικτρὰ μὶν τάδ, ἀλλ᾽ ὅμως |--ἰν-- ιν ιν -Ι-- 
Φέρειν ἀνάγκη τὰς παρεστώσας τύχας. [τιν -|--ἰ--Ι--Ιν- 

ΗΛ. Καὶ πῶς σιωπῶ; Φέγγος ἐισορῶν 9εοῦ Ἡ |- -]ν -ᾖ- -ᾖν ιν -|» ἄ 

τό) ὀυκέθ ἡμῖν τοῖς ταλαιπώροις µέτα. κοκ οήνν 
ΟΡ. Σὺ µή µ ἀπόκτειν. "Άλις ὑπ᾿ Αργείας χερὸς |» ----ν ν]- -|--]νν 

τέθνηχ᾽ ὁ τλήµων' τὰ δὲ παρόντ ἔα κακά. 1096 ἱ-Ιν-Ι-νν ντ -ινν 

ΗΛ. Ὢ µέλεος Ίθης σῆς, Ὀρέστα, καὶ πότµου, Ἱ|-νν]ν-|--ἵ--ιν-ιν- 

Φανάτου τ᾽ ἀώρου, ζην ἐχρῶν σ᾿ ὅτ᾽ ὀυκέτ ἔλ. ἱνν -ίν ΕΙ σΙνσιν -ἰν- 
ΟΡ. Μὺ πρὸς 9 εῶν μοι περιθάλης ἀνανδρίαν, |- -» -]- » «|ν -ν -]» - 

ἓις δάκρυα πορθμεύούσ ὑπόμνησιν κακῶν. [νυν -ι--Ι--ΙΙ--ίν-- 

ΗΛ. Θανούμεθ” ὀυχ. ὁτόν τε μὴ στένειυ κακά’ [ν-ἰν-]- -ἰ--Ι--ἰνν 

πᾶσιν γὰρ ὀικτρὸν ὖ φίλη Ψυχὴ βροτοῖς. 1035 |- σ[ιή-]ν ίς εᾖωο- 
ΟΡ. Τόδ’ μαρ ἡμῖν κύριο»' δεῖ ὃ Ὦ βρόχους καλος κκ 
ἅπτειν κρεμαστοὺς, 3 ξίφος 9ήγευ χερί. |- -]ν -]- -[ν -|- -ν - 

ΤΗΕ, ΟΗΡΕΗΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ., 

Οι έγω µάλα αὖθις. Ὡς εξέστην φρένων ιδούσα σε εν όμμασι πανύστατην πρισόψυ. ΟΡ. Ου σί- 
γα στέρζεις τα κραθένταφαφείσα τους γυναικείους γόους } Τάδε µιεν οίκτρα, ἄλλα ὅμως ανάγκη φέ- 
θειν τας παρεστώσας τύχας. ΗΛ. Και πως σιώπω}; Ούκετι µέτα τοις ταλαιπώροις ἥμιν εἴσοραν 
τόδε φέγγος Ψέου. ΟΡ. Μη συ αποκτείε µε. Ὁ τλήµων τεθγήκα ἅλις ὕπο Αργείας χέρος' δε έα τα 
παρόντα κάκα. ἩΛ. Ω µέλεος σης σης, Οβέστα, και πότµου, τε αώρου Φάνατου, ἔχεην σε ζην ὃ- 
τε ούκετιει. ΟΡ. Μη πρ;ς Ψέων περίδαλης αγάνδριαν µοι, πορθμευούσα εις δάκρυα ὑπομγήσιν κά- 
Κων. ΗΛ. Θανούμεθα” ουκ δΐον τε µἨ στένειν κάκα᾿ γαρ ἥ φίλη ψύχη οίκτρον πάσι βρότοις. ΟΡ. 
Τόδε ήµιαρ κύριον Ἡμιν' δε δει η ἅπτειυ κεεµάστους βρόχους, η Ῥήγειν ξίφος χέρι. 

ΤΕΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ, 

ΑΠ πε! σγεα!]7 ασαἶπ! Ηονν Τ απι εγεί[ί ο{ Π1Υ 5εηςες, 5εεῖπςσ {εε Ὀε- 
{ογε πηῖπε εγες {ου (πε |ὰδί δἱρη! ! 

ΟπΕΡΤΕ», [ ΗΛ αποωπ ο τεδιδε.] ΝΤΕ οι πο εἴ]επί]γ αοαυἱεςος- 
ΙἩ (με πχεᾶδαγες ἀεσγεεά, ---εεαδίηρ-[γοιῃ γνοπηαηϊ5Η ργοᾶηςὲ---ΤπερῬε 
(μήηρς, Ιπάεεά, αγε Ἰαππεπίαῦ]ε--- Οἱ γεί 1ΐ 19 πεςεξεατγ {ο Όεατ ου Ργε- 
5δεηί ]δ[ογίηες! ΕΙ ΕΟΤΚΑ. [1π στεαέ ἀῑδίτεσα.] Απά πουν σαη 1 Όε εΠεηί ὃ 
Π1 19 πο Ίοησει ρεγπι/(ιεά {ο Παρίες ε5 {ο νίενν ἐς ]ἱρΏί οξτἶιε αοά! 

Οκερτε». [ δἱσλἐπρ.] Ώο ποί (οι ΚΙ πιε ! 1, πε άΠΠαΡΡΥ, Ἀαγε ἀῑεά 
εποιισΏ ππάεγ {πε Αιρῖνε Παπά :---δο ρᾶ88-ονεγ οἱ ῥγεβεηί 115! 
'. Ῥπεοτκα. ΟΠ! ψγείσμεὰ ἴπ {Πγ γοαίΠ, Ογέείδς, απά ἵη ἴΠγ [αίε, απά 
ἴπίηε υπ ππε]γ ἀεαίῃ,---ἴι Ὀείογεά ἰπεε (ο ὃε ἰνίησ πετ οι αγί πο 
πιογε! Όμεατες. [δοδβύΐπρ.] Ὀο ποί, ὈΥ (πε (ος, (Πγον οον/ατάἶσε α- 
τουηπά πε, υἱησίηρ-{ογνγατὰ απίο {6ατς (με γειπεπηῦγαισε ΟΓ ΠΙΥ νγοςφῬ] 

Έπεοτκα. Ἡ/ε Ἰανε {ο ἀῑε: ἰἰ ἶ5 ποῖ ροβδίθ]ε πο {ο Ὀενγαῖ] ους 5α/ῇεγ- 
Ἰησ9----{ου {πε ἀεαν Ιἰ[ε 5 α (Π{ησ-ρΙ(εαῦε {ο αἰὶ πογίαἰς] 

ΌΠΕΡΤΕς. ΤΗΙ5 ἶ5 (με 4αγ αρροἰπίαὰ {ου α9:---απά γα πηαςί εἰέίετ βί 
ἴπλε ΦιδρειάεΠί ΓορςΒ, οἳ ναί {Πε φυγογά γἰ(]χ ους Παπά. | 

1018. ΜΒ». απά οἀ]ίοπς 4ἴδασγοςῬ Ἱῃ 1051. ΜΒΒ.αΤε ἀῑνιάεά Ὠθδίννθεη κραγ- 
Αλ] νειδθ. Αἰάῑῑ5 ρὶνες ὡς ἰδοῦσ᾽ ὄμμασι, | θέντ᾽ αινὰ κραθεντ’. Α]άῑ5 μα 6 Ἰαἰ{οτ. 
οἰεατ]γ ντους: Βατηθς απά α {ενν πποτθ 1099. Τη εενετα] εορίεΒ νο βπά σ᾿ αἴ- 
Ἰανθ ὡς ἰδοῦσά σ᾽ὄμμασι:---ΟΦΠίΘΙ απά ο- | ἔθι φέρειν, ἓέ ὑε]ιουες ΤΗΕΕ. Ες τε]εσίοά 
ΓἨΕΓΒ, ὡς ἰδοῦσά σ᾿ ἓν (ΟΥ ἂν) ὄμμασι. Ῥοἵ- | ἴἶιθ ΡΤοΠο η, απ ΙΦ1ΠΑΥ 11 6 περενοὶ- 
50η οοπ]εσίιγθά ὥς σ᾿ ἰδοῦσ᾽ ἐν. έψ” ταίετ εἰίμετ {ο Ἐιόείτα Ιπάϊνιά παν, 

1090. ΕΟΥ γόους ΠΙΏΥ ἂνοσΒ{θ λόγους. | οΥ {0 Ῥοῖ]ι 5 εγοτς οοπ]οΙμ!Ίγ. 
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ΗΛ. Σύ νυν μ ἀδελφὲ, μη τις ᾽Αργείων κτώνη, 1055 |» -ιν -ν- |» --- -ιν : 

ὕθρισμα λέμεγος τὸν ᾿Αγάμέμνονος γόνον. |» υ ν|- εδνὸ | φ -Ι» 3 |- ν 

ΟΡ. Άλις τὸ μητρὸς ἁῑμ ἔχω" σὲ ὃ ὂν κτενῶ |» -ἰν -ᾖ» -]ν -ᾖ» -τν - 

ἀλλ᾽ ἀντόχειρι 9νησχ”, ὅτω βούλει, τρόπω. |- -ιν-ι» -ἰ» -- -ν- 

ΗΛ. Ἔσται τάδ' ὀυδὲν σοῦ ξίφους λελέίψομαι. Ἰ|--ἰν-ι- -ἰ»-Ι-- .. 

Αλλ᾽ ἀμφιθεῖναι ση δέρη »έλω χέρας. ἱ--ιν-- -ἰν---ἰ-ν 

ΟΡ. Τέρπου κενὴν ὄνησι», ἐν τερπνὸν τάδε, 1041 |--|--ι» -]--ἰ- Ίων 

Ἀανάτου πέλας βεοῶσι περιοαλεῖν χέρας. ο.” 

ΗΛ. Ὢ φίλτατ.. Ὢ ποθεινὸν Ἠδιστόν τ ἔχων |- -]- -» -]ν -- -ν κ 

τῆς σῆς ἀδελφῆς ὄνομα καὶ Ψψυχὴν µίαν. |- -ἰν τν είν -]|- -ν ν 

ΟΡ. Ἔκ τοι µε τήξεις' καί σ᾿ ἀμείψασθαι Φέλαο Ἅᾖ|--]ν-]--]ν-ι--ὶν- 

Φιλότητι χειρῶν' τί γὰρ ἔτ ἀιδοῦμαι τάλας; 1046 [εν -ἷν ων» -]- -ν- 
Σω στέρν᾽ ἀδελφῆς, ὦ Φίλον πρόσπτυγµ ἐμὸν, |- -]--ἰ- -]ν-ι- τιν 

τώὸδ ἀντὶ παίδων καὶ γαμηλίου λέχους [ν τν -|- νι» |» - 

προσφθέγμαθ. ἡμῖν τοῖς Ταλάιπώροις πάρα. |- -ιν -|- -]ν -|- -]ν ν 

ΤΕΑΝΡΙΗΑΤΙΟΝ. 

ΕΙΕΟΤΠΑ. [ Εατπεςιῖν.Ἰ ΚΙ πε οι (πεῃ, Ο Ὀγοίλεγ---1είποπε ο[(ε 
Αγοΐνες Ἰ]πιε, Ὀγίηρίης τεργοᾶεῇἩ Ἡροη (Πε ασε ο Αραπιέπποη ! 

ΟπΕΡΤΕΕ. [ Πανε εποιυρ] οί (Πε Ρ]ουά ο{ (Ἠγ πιοίμετ: απά ίπεε ψ]]] ] 
Ποί δἱαγ: ψΨηεγείογε αῑε Ὀγ (Πίπε οΨΏ Παπά ἴπ νλαίενετ νναγ (οι νι! 

ΕΠ ΕΟΤΗΑ. Πἱ 5α11 Ό6 8ο:----ποί αΏ Ἰηδίαηί α{ίεγ {11Ύ δνγογά τν] 1 δε Ιε[ι 
υεμίπάἀ, [ Τηποωῖπρ οιέ ἠεγ αἲπις α[[εοξίοπα(εἶν.] Βυι 1 νε (ο «ἰα5ρ Πωῖηε 
αηάς αΓουηά {ΠΥ πες. [ 56 {επάετίψ επιθτασεδ εν ὑγοίᾖετ. ] 

Οπεδτες. Του επ]ογεςί α [Γἱνοίου» στα(ἱΠσαίίου, ΙΕΓ(Πἱ5 Όε 4η εΠ]ΟΥ- 
πιεΠῖ, {ο {ΤΟΥ (Πίπε Παπάς αγοιΏά ίηοεε (τιρρίηρ Πατά αροη ἀεαίῃ | 

Ἐιεετκα. [ ΕΗ],Πεγοεπο). | ΟΝ! ἀεοτεςί! Ο έλοι εἶιαί Παρί (με Ώε]ογεά 
ΔΠά Πηοδί 9υγθεί ΠάΠΠΕ, αηᾶ οηε οἱ ν(Ἡ {1 αἰσίου ! 

ΟΚΕΡΤΕΣ. {[Ηεαοίπρ α σἱρἠ.] ΑοιυδΙΙγ εἶλου νε ππεἰέππε: απά 1 1οης {ο 
ΔΠ8ΦΥΨεΓ {Πεε {η {Πε επἀεατίησ-ειπθΓασε οΓ1Π]πε αγΏῃ5: ἔος ΝΩΥ, Νγείιοίι- 
εἆ πιαη, αἴπ 1 αηγ-ἱοησετ αεαπιεά ὁ [ζ1α5ρ» ᾖιεγ {ο ἠὲς ὀγσαςί. ] Ο Ώοδοπη 
οΕΠΥ αἰδίες, Ο ἀεαί οῦ]εοί ο{ΠΙΥ 68Γ68565, (1εςε [ Κἰδεῖπς Λεν. ]επιῦΌταςε» 
4τε Δἰἱονγεά ι15, πιϊδεγαβ]ε Ὀείησ, ἱηδίοαἆ οἱ ομἰ]άγεη απ (πε Ὀσίάαἱ Ὀεά! 

1095. Τη ιο βτεί δεοῖῖοπ οΓ (ης νέο οί] πιψδεί έἶε ἱπδίαπί ἔ]ιοι ρἰπςεδέ ]ιη 
(ποτε ἵ6 αΏ ο Προῖς ο6 κτείέ---οἳ Γα!ἴχεν οἳ , 5ισογα ἐπίο ἐ)ηήσε]/----έ]ια ἠπδίαπέ (ᾖοιι άρει. 
κτάνε, 9. εἱἩμ. 2. Δ0Γ. Ἱπρεταί. αοἰ., Ὀπε 1049. Βανάτου πέλας βεθῶσιε, έᾖιοθε ευ []ε- 
κ 11 δἱπρι]ας ΡγορΓιείγ. ᾿ πρ αρ έο ἀεαί[γ5 4901. 

1096. ὕθρισμα Ξέμενος, ρα (ἱπρ εοπέιηπε- 1046. Α]άις ὑᾶ5 χερῶν, οΟΠΙΓΑΣΥ Ὀοί]ι 
ος ἐπδι]έ---γοΠεοίδιρ ἀΐνσταοε---οαδίΐπρ {οἱ πιείτε απ 1ο Μ95. ΒΙΠΗΙΤΙΥ ἴοο 
α θίρπια--- ὑγἵπρ ϊπρ Γεργοαςμ. τἶμ νου, 1690, Ὀο]ουν, Ἰή5 τοπ ἶης 9 χέρας. 

1087. Εοι ἁϊμ ἔχω᾽ σὲ δ᾽, 50Π16 ΜΒ. Γ 1047. ὦ Φίλον ποόσπτυγµ ἐμὸν,Ι{εταΙΙΥ, 

πανς ἁϊμ” ἐγὼ δέ σ’, ο{]ιεΓθ ἁμε' ἐγὼ σὲ δ'. . Ο πιψ ἀεαν οαγέδν 
1059, ὀυδὲν σοῦ ξίφους λελείψομαι, νεγῦ- 1049. ου ἡμῖν, Α]άῑῑ5 απά η]οςί ΝΤΑ. 

αἰῖν, πολίπρ οἰναἰὲ Ι ὂε ἀεσετίεά ὂψ ΟΥ 16 Ἠανθ ἐμφί. Βγιιηοῖ, λονγ6νθυ, σαγε ἄρτη 
δεινά έἷνη ειροτά---ἷ-θ., { δᾖναῖέ ΊπαΚε αιθάψ οἨ {ηε σομ]εσίμΓε οἱ Μάμερτανο. 

/ 



ΟΡΕΣΤΗΣ. 1000. τὸ 

ΗΑ. Φεῦ' πῶς ἂν ἔέφος νὰ ταυτὸν, ἐν 3έμις, κτάνοι, |-]- -ἰ- -||- -ἰν -ἵν-Ι-- 

καὶ μνῆμα δέξαιθ ἓν, κέδρου τεχνάσματα; 1051 |--ἰ»-|- -Ίμ--τν- 

ΟΡ. ΗἩδιστ) ἂν ἔίη ταῦθ᾽ ὁρῶς δὲ δὴ φίλων |- -» -]- -ἰ» -[|» -ν Ἅ 

σον ασ] ΐνα 
ΗΠΑ. Ὀνδ πσα ὑπέρ σου, μη Θανεῖν σπουδην ἔχων, |- -]» -]- -]ν -]- -|» . 

ι] Π .. / 

ὡς ἐσπανίσμεθ, ὥστε κοινωνεῖν τάφου. 

Μενέλαος ὁ κακὸς, ὁ προδότης τὀυμοῦ πατρός: 1055 |»ν-|-νν]ννν|ν- γι» 

ΟΡ. Ὀν)) ὄμμ᾽ ἔδειξεν' ἀλλ᾽ ἐπὶ σκήπτροις ἔχων |--]ν -ν -|ν-[- -Ιν- 

φὴν ἐλπίδ, ἠυλαθεῖτο μὴ σώζειν φίλους. |- -ιν -ᾖ- -ν -|- -» 3 

Αλλ’ εἴ, ὅπως φενναῖα κ᾿ Αγαμέμνονος |-- .. Μ -]ι- -]ν -ιν . |- μ 

δράσαντε κατθανούμεθ᾽ ἀξιώτατα. |--!- -ιἰ- -ἰν -- τιν» 

ιού |--ἰ--ἰν-ἰν----ἰ-- 
κών” 
|. -ἰμοἷ-οἰνε[ς-Ινν 
νν -ἰν---Ιἕἰν-ἰ-- 
--ἷλ-ἰ- "]ν-|--ἰνν 

9άψον τε κοινή, πρὸς πατρὸς τύµθον Φέρων. 1065 |- -]ν -]]- -ἰν -]]- -]» - 

Κώγὼ μὲν ἐυγένειαν ἀποδείξω πόλ»ι, 
/ . 2 πμ λ 

παίσας προς ηπαρ Φασγάνω᾽ σε ὸ ἄν χθεων 
ε ” ” ΄ 

ὅμοια πράσσειν τοῖς ἐμοῖς τολμήῆµασι. 
πα 2 . ., ” Δ 

Πυλάδη, σὺ ὃ ἡμῖν τοῦ φόνου γενοῦ βρωθεὺς, 
λ .. καὶ κατθανόντοιν ἐν περίστειλον δέµας, 

ΤΗΕ ΟΝΡΕΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ἨΛ. Φευ πως αν ταύτον ξίφος, ει μεις, κτάνοι γω, Ναι ἓν μνήμα, τεχνάσματα κέδρου, δεζαίτο; 
ΟΡ. Ταύτα ἂν είη ἠδίστα" δε ὅρας ὡς εσπανίσµεθα δη Φίλων, ὥστε κοιώνειν τάφου. ΗΛ. Ούδε 
Μενελάος ὁ κάκος, ὁ πεόδοτης του έµου πάτρος, είπε ὕπερ σου, έχων σπούδην µη Φάνειυ} ΟΡ. Ού- 
δε εδείξε όµµια" άλλα έχων την έλπιδα έπι σκήπτροις, Ἰυλαθείτο μὴ σώζειν Φίλους. ΄Αλλα εία, 
κατθανούµεθα δρασάντε ὅπως γενναία και αζιώτατα Αγαμέμνονος. Και ἔγω (κε’ αποδείζω ευγε- 
γείαν πόλει, παΐσας προς ὕπαρ φάσγανω' δε σε αυ χρέων πράσσειν ὁμιοία τοις ἔμοις τολµήµασι. 
Δεσυ, Πύλαδη, γένου βράσευς του φόνου Ἡμυ, και ευ περιστείλον δέµας κατθαγόντοιν, τε 3άψο 
κοῦ, φέρων προς τύμξω πάτεος. ς 

ΤΠΑΝΒΕΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Ἐιεοτπα. [Εεεϊσπεαἰψ.] ΔΙα5! Πον/ σαη έχε 5απηε δνγογά (1Γ1Πΐς γεα περί 
Ῥε Ίαν ΓΗ) ΚΙ] ας-ὈοίΠ, απάἀ οηε {οπιΏ, νγουρηί οΓ οεάαγ, γεσεῖγε 19) 

ο ΟΚΕΡΤΕ». ΤΗ(ς ν/ου]ά ὓο Πιοδί νγεεί: Ὀμί (οι 5εεςί ἴουυ ἀαεί]έμίε ἵνα 
ΏΟΝΡ 3γ6 ο {γἱεμάς, ἵη τεδρεςί ο[δηαγίηρ-ἰοσείΠεγ α ργανε! 

Ἐικοτπα. Γἱὰ ποἰ Μεπε]άιςε, λε Ώαδε ΙηᾶΗ, {Πε ἀεδετίεΓ ο{ ΠΥ {αίμετ, 
ερεαχ ἵπ- Ὀεἰνα][-οΓίπεε, εχετίίηο Πἱ5 επάεαγουν που «Ώου]άεςί ποί ἀῑεὸ 

Οµβ5 ΓΕΝ. Πε επεννεά Τϊ ποί ενεῃ ἵη Πἱ5]οοκ: Ὀμί Ἱεερίπρ Πὶ5 πορε οη 
ἔε κςσερίγε, ηε ἰ{οοκ-σοοά-σαγε Ποί (0 5.νε Ες {γ]θιιάν | | 
ΓΗ {Ίπεςς.] Βαϊἱ «οπως, νε ΙΙ] ἀῑε Ὀε[ανίης ΤΠ -ᾱ-ππαππεΓ ΠΟΡΙΥ, 

8Πά πιοδί ννογίΏ]]γ οἱ Ασαπιέππηοῦ, Διά 1, {ου (γοί, ννΏ] εχΕΙὈἱέ ΠΥ 
Ἠϊρ]ι-ἀεξοεηί {ο 1ηε οἱ(γ---δίγ]κίπρ Ὥοιηε {ο ΠΙΥ Πεαγί ννέ]ὰ {Πε «νγογὰ : 
4η (λες, οη-(]ε-οίμετ-Παπά, ἰἱ Ώε[ογες {ο αοὶ οοΓγεδροπάεπ!]γ ψί 
ΠΙΥ Ὀο]ά- επἰεγργῖζες. 
ο ΕΤΗ] εαγπεδίπεδε ο Βήαᾷὅν.] Απά ἆο οι, Ῥψ]αάξς, ὃε ἴἶε ππιρίγα 
οἱ ους ἀεαί], απά τὶσ]ί]γ οοππροβε {πε Ὀοά[ες ο{ ι19-ίννο-ἀθεθασες ----ᾱπά 
Ἰπίει μ5 ἰοσείμει, Ὀεαγίης μδίο ουσ [αίπεγ)ς (οπηὺ ! 

1061. Ἐτυπο], (Γοπι οοπ]θοίπτο, ο]ί- 
εἰ τέχνασµά τε, ἀδΙΜἱκ1ηρ {λε ρἱηγα] Ώοἱ1ῃ 
τεχνάσματα, 1η ΔΡΡΟΦΙΙΙΟΗ νΤ] ρω ὔμια 1 
τς βἱηρα]ανς Ὀνί Ολής οοηδίναο[ίοη ννας 
ποῖ ΠΏΟΟΠΥΠΙΟΙ νν 1] ἐ]ιε (1 6ο]Κα. 3ο αἱςο 
ΜΕ]ι (]να Τ,αἴης. Ῥου5δο ᾳποίθς {γοιη Ο- 
γ]ὰ, 493 ραγα]]εὶ {ο 1] νδγδθ: “ὁ Οοσπόεὶ 
ϱΙΦΡΘΙΙΠ1, ἰαέυα σορίάπηῖπα πόλίγσ.” Μο- 
ίαιλος. Χ Υ.1689. Ου μνῆμαν Ιτενα]]γ, Ππο- 
πογίαί ΟΥ ΣΠΟΝΙΛΕΙΙΕ, ἴἶνο ΡΓοΟ[Θ98ΟΙ 53Υ5: 

«ετέςίὸ νοςά(υσ μνῆµμα αιήοφπ]ὰ πιότίιος 
(όρῖί, νδὶ ότηαι.) 

1054. σπουδὺν ἔχων, Ιιαυΐης Ιιηδέο, 8η Ἱὰ- 
ΙΟΠ1 ΑΥΠΟΠΥΠΙΟΙΙΦ νν τν,  ἑακίης α ἱοάγηΝ 
ἐπέεγεδέ οἱ ἀεεῖαεά ρατέ.” 

1008. ὅπως γενναῖα δράσαντει ἣί ϱεπεγύδα 
Γαοϊόπίεδ----ἷ-Θ., ιά λα ποὐ(ἶία κ ασέπίες; 
Π6θδΙγ. θε]ιαυίπρ ιοζ({εποὺίε [1γΠΙπεδς. 

1069. ἅμοια πράσσειν, {ο ἆο ἐλῖπςς κ ἰηπὶ- 
Ια,1. ο., {ο θε]ιαυε το έ]ι οφιιαῖ γεδοϊιέἶου. 



76 10606. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Καὶ χαϊρ ἐπ᾽ ἔργον δ᾽, ὡς όρας, πορεύομαν. [--ἰν-Ι--ν-Ιν-ινν 

ΗΠΙΥ. Ἐπίσχες' ἓν μὲν πρὼτά σοι μομφὴν ἔχω, |» -ν -]- -]ν -|- -[ν κ: 

ἐν ὧν µε χρήζειν, σοῦ φανόντος, Ἰλπισας. |- "ιν -]- -ν .. "ιν ύρε 
ΟΡ. τί γὰρ προσήκει κωτθανεῖν σ᾿ ἐμοῦ µέτα ; |» -]ν -]- -ιν -[ν "ιν . 
ΠΥΎ. ρου: Τά δὲ ζην σῆς ἑταιρείας ἄτε,; 1010 |--]ν -|--Ιν-ι--Ι»» 
ΟΡ. Ὃυκ ἔκτανες σὴν µητέρ’, ὡς ἐγὼ τάλας. |- -[ν -]- -[» -ν -|ν- 
ΠΥ. Ἐὺν σοΐ γε᾽ ΚΟΙΥΊ ταῦτα καὶ πάσχειν με δεῖ. |- -ν -]- -]ν -|- -[ν . 

ΟΡ. ᾽Απόδος τὸ σῶμα πατρὶ, μὴ ξὐνθνησκέμοι. |νν-]--ν-ί»-ι- να 
σοὶ μὲν γὰρ ἔστι πόλις, ἐμοὶ ὃ ὄνκ ἔστι δή, τιν νυν -||--Ιν- 
καὶ δῶμα πατρὸς, καὶ μέγας πλούτου λιμήν. 1010 |- -|- -|--|--|- -ἰν- 
Γώμων δὲ τῆς μεν δυσπότµου τησὃ ἐσφάλης, |ν -ἰν-|- -ἰν Ί--ίν- 
Ἡν σοι κατηγγύμσ’, ἑταιρείαν σέθων. |- -ν -ᾖν -]» -]- -ν -ν 

Σὺ ὃ ἄλλο λέκτρον παιδοποίησαι λαεών' |» -]» -]- -[ν -]- -]ν π 

κἼδος δὲ τὀυμὸν καὶ σὸν ὀυκέτ᾽ ἐστὶ 97. |--ίν -Ι- -ἰν -ἰ» -ἰν- 
᾽Αλλ) ὦ ποθεινὸν ὄνομ ὁμιλίας ἐμῆς, 1050 |- "ιν "ιν . , "ιν "ιν . 
χαῖρ ὂυ γὰρ ἡμῖν ἐστὶ τοῦτο, σοί γε μήν. |- -]ω -]- -ν -[» -ιν- 

οι γὰρ Φανόντες λιαρμιώτων τητώµεθα. |- -[ν -]- -ιν -ιι- -{» 

ΤΗΕ  ΟΚΡΠΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 
Και χαίρε' δε έπι έργον πορεύομαι;, ὡς ὅρας. ΠΎ. Επίσχες' ἓν µεν έχω πρώτα κόμφην σοι, Ξι 
ήλπισας µε χβήζειν ζην, σου Φανόνπος. ΟΡ. Γας τι ποσήκει σε κάτθανειν μέτα έµου; ΠΥ. Ἠ- 
(ου » Δετι ἕην ἆ στες σης ἑπαιρείας ᾗ : ΟΡ. Ου. έκτανες σην μήτεραν ὡς έγω τάλας; ΠΥ. Ἐυν σοι 

γε’ και δει κκε πάσχει ταύτα κοίη. ΟΡ.΄Αποδος το σώμα πάτει, µη ξυνθνήσκε μοι” γαρ σοι 
μεν έστι πόλις, δε έ έµοι ου δη ἐστι, και δώμα πάτεος, και μέγας λίμην πλούτου. Δε έσφαλης 

μεν γάμων της Ὀδόσποτμου, ην κατηγγυήσα σου σέδων ἑταιρείαν. Δεσυ λάθων άλλο λεκτρον 

παιδοποιήσαι’ δε το έμον κήδος και σον δη ούκετι ἐστι. Αλλαιω ποθείγον ὁ ὄνομα έρκης ὀμείλιας» χαί- 

ρε γαρ . τούτο ουκ ἐστι» ΜΑΝ σοι γε. Γαρ ὃν Φαγόντες τητώµεθα Χάέματον, 

Ι 

ΤΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Διά βατο ψε]]:---[ος (ο (]ιε ἀθεά [Γγαωῦιρ Πές φυοτά.] 1 6ο---85 ἴποι 
φεεςί. ΒΥίΑΡ55. [ (αἰολίπρ Μπι ὂψ ἐἰε αὖπι. ] Πο] τοις (Πυρ Ιπάεεὰ Ίᾶγε 
Τ Βιδί Τη «Ἀαῦσε αφα]ηί (μες, ἰΓέπου Ιηιὰρίηεεί (μαί 1 ζου]ά νε (ο]ἱνε, 
γγμση οι αγί ἀεαά, ΟΠΕΡΤΕΒ. Έος Ιουν ἄοες ἰ! ἰπίεγεσί (ῆεε το ἀῑς ντε] 
πιοῦ ΒΥΙΑΡΕς. Ώοδι ἴἶλοι αθκ) Έογ Ὠοιν ἆοες ΙΙ, (ο νε νν]]ουί (Ώγ οοἵι- 
Ραπγ ὸ Όκεετες. Του ἀῑάδί ποί εἶαγ (ἴπγ πιοίῃες, α 1 ἀῑά, α νυγείο! Ῥν- 
ΞΑΡΕΘ. ΙΕ (ες, πονγενεγ:---απά 1 οαμΒί {ο επάυγε (χοςε ευ εγίησς Ίη 
«ΟΙΩΙΠΟΗ ΥγΙ(ῃ {ηεε. ΌΠΕΡΤΕς. [ Ριθμύπρ Πῖπι αωαγ.] ΤαΚε Ιγ Όυάγ Όας]ς 
{ο {1} {αίχει---αῑε ποῖ ντΏ Πηε:---ἴου έποι, ἴΠ δοοί1ι, πανί α οΙΙΥ, (Όαί 1 
πο ΙοΏρεΓ Ἠανε,) απά {πε αιαηδίοης οἱ (ΠΥ οἶτε---αιιά α νασί μαγδους οἙ 
νεα]! Βαΐ ίᾖοι αγί Ὀαυ]κεά ἱηάθεά ο{(Πγ τωαγγίαρε νι ἰΠΐδ αη{οΓ- 
(αησαίο-ν]τοίη---ΨΠοπι 1 Ὀείτοίμεά Πίο (Πες, τεγεγίης (ΠΥ (γιεπάδηρ | 

Νενετί]ε]οες «ο (ου, οοπίτασίἶης οἴπεγ μαρίίαἰς, Ὀεσοίπε-α- [αἴΏει: 
Ῥυΐ ΠΙΥ οοπηεσίἶοη απά (Πῖπε ΠΟΝ ΠΟ Ίοηςεγ εχἰςί5. ἸλΙεγείοΓε, 0 εη- 
ἀεατίΏρ ηᾶΠΠε ο/πιγ ασαααἰηίαποθ, Ώᾶνε 10ΟΥ: {ου το 8 (ή αεογε5 Ποί, 
(ποιρῃ {ο ί1εε αἰ-]εαρί 1{ ἀοες! Εοτ Ψε ἰ1ε ἀεαά αγε γε οἱ ἀε[]σ]ιί». 

1070.Μ55. απά οζ1τίοης πανε ἑταιρίας) 1080. ΜΒ5.αιά εάἰ {ος 866ΠΙ ἀῑνιάε ἆ 
ποιο ---απά ἑταιρίαν, 1077, Ὀείονν. Ῥούδοη ; Ὀδίνέθοη ὄμμ) αλά ὄνομ'. [πάεεὰ οἳ ένα 
Ίαδ ρἵνεῃ [Ἴθδε νΥογάφ ἐν ια ἀἱριίπους / ἵννο ποτά» μδίίιευ (16 ους που (ο οἴνεν 
η τε ρεπιι]{, µε Τ (ης ππεοθβεαΓΊ]γ. . Ἰιᾶδ ΙΟ (ο γοςοπιηθιὰ 1. ΤΗ9 Ρῄταδε 

1079. ου δε οπε Μ8. ἵπ ἴε ραδ]ἰς ἰῖ- | πεοσειπεῖν ὄμμα Ι5 ΓθμεΓ πῃογο Γαἴομα] 
Ῥνατγ αἱ 0αιωῤγιάσε Ἰχαβ χρῦ. ἴπαῃ προσειπεῖν ὄνομαν Ρις 1 19 Το αι{λοτῖ- 

1076. Α]άῑς εᾶιιεά γάµου--α τοαᾶῖηρ | ἴγ ννε πηδῖ Ιοοἷς: ὁμιλίας ἐρωῖς, Οἱ Τη εὐτ- 
{οιπά ἵπ Μ58. ρατ(ἶα]γ. νεγδέ---οῇ 1Π4/ ἴλεγεύιγεε ΟΥ Γαμλἑαγί η. 



Ττ 

|-νν]ν-Ι--ἷν ΙΙ» - 
[-τ(ν-ἰ- -ἰν-ἵν-ἰνν 

μ λαμπρὸς ἄνθὴρ, ἐἰ σ᾿ ἐγὼ προδούς ποτε, 1086 |- -]ν -|--ι» -Ίν -ιν - 

|' -ἰ--ἰ--ἰν κ ϊν -ἰνν 
ου” 
|--ἰν -ἰς ἰν-ἵν-ἰν- 
|--]ν-ἴ--ἰν-ἴ--ἰν- 

1090 |» -[» -ἰ- εἰ ν -ἰ»ν 
|--]ν των] σἰν-ἰνν 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 10868. 

ΠΎ. Ἡ πολὺ λέλειψαι τῶν ἐμῶν βουλευμάτων., 

Μ/θ ἁϊμά µου δέξαιτο κάρπιµον πέδον, 

ἐλευθερώσας τδυμὸν, ἀπολίποιμί σε. 
ν / λ 3 3 / 

Καὶ ξυγκατέκτανον γὰρ, ὂνκ ἀριήσομαι, 
3 ΑΝ τ λ ”” / 

μαἱ πάντ᾽ ἐθούλευσ᾽, ὧν σὺ νῦν τίνεις δίκας᾽ 
. -- ” δ ᾳ .. 9.2 - 

καὶ ἕυνθανεῖν ὀῦν δεῖ µε σοὶ καὶ τηὸ ὁμοῦ. 
3 ] Δ 3 λ κά , 3 [ή 
Έμην γαρ ἄντην, ῆς Ύε λέχος επηνεσα, 

/ / ΜΜ 6Ι" δι ιν / 
πθθω δάμαρτα᾽ τί γαρ ερω καλὸὀν ποτε 

γῆν Δελφίδ ἐλθὼν, Φωκέων ἀκρόπτολιν, | ν-|--Ιν-Ιν-ινν 

ὃς, πρὶν μὲν ὑμᾶς δυστυχεῖν, φίλος παρῇην, |- -]» -||- -|» -(» -]ν ες 

- ᾿ Ν » αν" / 9 
νῦν ὃ ὀυκέτ ἒεμι δυστυχοῦντί σοι Φίλος } |--]»-ἰν-ἵν -ἴν-Ινν 

1005 |- -ἰν -ἰ-|ν-ἰ--]-- 
.-]ν-ἷν-ἷν -ἰ--ἷν- 
|--]κ-ἰς κν-Ις-ν- 
|--ἰν -Ι-τΙν-Ιν-ἰ-- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΛΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΠΥ. Ἡ πόλυ λελείψαι των έἔµων βουλεύματων. Μήτε κάρπιµον πέδον δεζαίτο ἁίμα µου, µη 
λάμπρος αἴθηρ, ει πότε πρόδους σε, ελευθερώσας το έµον, έγω απολιποίµισε. Και γαρ ζυγκα- 
τέκτανον,ουκ αργήσοµαι, και ερουλεύσα πάντα, ὧν συ γυν τίνεις δίκας' και ουν δει µε ζύνθανειν σοι 
και τήδε ὅμου. Γαρ αύτην, ἧς λέχος γε Επήνεσα κρίνω έµκην δαμκάρτα’ γαρ τι κάλον πότε, ἔλθων 
Ἀέλφιδα γην, ακρόπτολιν Φώκεων, έρωρός πρι μεν ὕμιας δύστυχειν, πάρην Φίλος, δε νυν σοι δυστυ- 
χούντι είµι ούκετι Φίλος; ΌΟυκ έστι' άλλα ταύτα µεν µέλει και ἔµοι. Δε έπει κατθανούμεθα, 
ελθώµεν εις κοίνους λόγους, ὡς Μενέλεως αν ζυγδύστυχἩν ΟΡ. Ω φίλτατει γαρ ει κατθαγοίµι ίδων 
τούτο. 

Ὃυκ ἔστιν' ἀλλὰ ταῦτα μὲν κἀμοὶ µέλει. 

᾿Ἐπεὶ δὲ κατθανούμεθ’, ἐς κοινοὺς λόγους 

ἔλθωμεν, ὡς ἂν Μενέλεως ξυνδυστυχη. 

ΟΡ. Ὢ φίλτατ’, ἐν γὰρ τοῦτο κατθάνοιµ. ἰδών. 

ΤΠΑΝΒΘΙΙΑΤΙΟΝ. 

ῬυιαρΕς. Εογ-οετίαϊη (λοιι-αγί- γ/]άε-αδίταγ ο/πιγ ΙπίεηίΙοης! [Γαἱς- 
ἔπρ ἠὲς εγες ἰο Ηεανεπ.] Μαγ πεϊίμετ {Πε {εγί]]ε Ρ]αίη τεσεῖνε Ππιγ υ]οοά, 
πηογίπεὈγῖσηί αἰτ, 1{Γενεν, Ὀείταγίησ (πες, Πανίηρ {γεεά ΠηγΣε]{, 1 {ογξακε 
επεε. Ῥίπος, (πεγείογε, ἵπ-εοποετί-ν(ῃ-ίπεε-]-εοπηπα]{εά -(πε-εἰαιαρ]ι- 
{ετ, (1 ν]] ποί ἆεηγ 1ἱ,) απά ἀῑά-γΙ(-ίπεε-ρ]αη ἴε ν/]ο]ε, {ου νγπ]οῖι 
εοι αγ πονν ευΠετίης γεησεᾶπςς---θο {οο[ε 1 πιυδί ννῃ ίΠεε απά γγ]{]ι 
{Π]ν πιαίάεη ἰοσεί[μεγ. Ῥεσοα δε Ἠεγ, Ψοςε Ὀεά Ιπάεεά Γεδρουφες, Ι οο- 
φΊάεν ΠΩΥ νν][ε :----ἴος ναί [αἱγ-εχοιςε εΥεΥ, σοἱηρ {ο {πε Γό]ρῃ]ὶς Ἰαπά, 
πηίο {πε οἰίαςεἰ ος (ηο Ῥηόσεασης, οου]ά [ αἀάασε,----ἶ νο, Ὀείογε-ἰ]αί 
Τῃ δοοίΏ (που νναδί απ[ογίαπαίε, ν/α5 (ΠΥ Γ{Γιεηά αἱ Ὠαπά--- θαῖ Ππον; {ο 
ἴπεε, ν]λεη ἴἶχοι αγἱ αη{ογίαπαίε, 81η ηΟ Ίοηρεγ α {Γἱεηά 2---Ιῖ ἶς ποῖ ρος- 
εἴρ]ε: νυν εγοίογε {1εδοε-(Πίησς {ογ-οετίαίη αγε Ο{ 68Γε {ο Πε αἶδο.---- 

Ῥυιΐ σίησε νε αγο αΌοιί {ο ἀἱ6, Ιεί 15 οοΠΠε {0 ἃ ΟΟΠΊΠΙΟΠ «ΟΠ{εΓεΠςΕ, 
Ἠοιν Μεπε]άι5 π]αγ Όε πιαάε «ναγευ 1η ο ννοςς ! 

Οκεςτες. [4πίπιαιεαίψ, απά αρρεατῖπρ ἀεἰὶσ]ιεα.] Ο ἴἴποι ἀεαγεςδί τηαη, 
4ογ ννου]ά -εἶναί  παὶσΒΏί ἀῑε Πανγίηρ 86εῃ ἰΠ]ς! 

1088. 7 πολὺ λέλειψαι, διγεῖψ ἐ]νοιι ]ναδέ 
βρουν 16 πιο] ὑε]ιίά. Ἐοι ὖ πολὺ, Α]άῑι5 
ἠα Όπου, Νν αἱ οἷν 9 ἴπε γθαΚίης αἷκο ος»6- 
νεγαὶ ΜΒ. ΛΙ νοιλο 499, 4ῦονο, Ι Πο0- 
Όσες Ιί5 ννογά συν] γο[εγεηςε Το 118 ας- 
οεη{αἴἴοῃ: Ὀπί θοπις ΠΙᾶΥ ΟΥ, {]ιαί νν]θ- 
Ώλεγ Έπου 9Υ ὖ που Ὦε (λε οογθοῖ οΥ1]λο- 
αταρΏγ, ἴς ργοπυηοἰαίῖοι ἶ5 ἴε 8απΏθ. 
Τ εοητεπὰ {ΟΥ 7 που ΟΠ ἴε βχεὰ ρτ]ηο]- | 

Ρ]6» οΓασσεπίιαἰἶοι---ποῖ Ιπάεεά ἆεηγ- 
ης (παί ἴπε ἀΙΠεγεηοε ος ρτοηηοἰαξἴοι 
ἱδεχοθεάίησ]γ Πτ{16, αλ ἰνουσῆ ἴπ γεα]ῖγ, 
Όπθγε ἶ9δα ἀίᾷειεηςς. 

1090. Αἰάῑῑ5 ομηϊε{εἆ γε ἴπ (Πί νοτςς͵, 
εοηδεητ πρ] ν πΊαῦΥ 95. Ἐτυποῖς, 
το γθππεάγ (πε ἀείεοί {αί 1115 οπιϊςεῖοα 
οςβδΙΟΠΒ ἵη {6 μπείτε, εά1{ες κατήνεσα 
{ος ἔπγνεσα, Ὀυϊῖ ποῖ αρρ]ίσα]γ. 
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ΗΎ. Πιθοῦ νυν, ἀνάμεινον δὲ θωσγάνον τοµάς. |» ιν ν]- -ἰνκ]ν -ἰν - 

ΟΡ. Μενῶ, τὸν ἐχθρὸν ἔΐ τι τιμωρήσομαι. 1100 |» -ἰν -» -|ν-ᾖ--ἰνν 

Γεν οἷνκἰνο]ν«]νν 
πείνα 
[»--Ιν-||-νν|ν -[- -]ν 

ΠΥ. Σίγα νυν, ὡς γυναιξὶ πιστεύω βραχύ. 

ΟΡ, Μηδὲν γρέσης τάσὸ, ὡς πάρεισ᾽ ἡμο. Φίλαι. 
5 

ΠΥΎ. Ἑλένην κτάνωµέν, Μενέλεῳ λύπην πικρά». 

ΟΡ. Πῶς; Τὸ γὰρ ἔτοιμόν ἔστιν, ἔΐ γ ἔστωι καλῶς. |-ν ν|ν -ἵν -ἰν -ι--Ιν 

ΠΎ. Σφάξαντες) ἐν δόµοις δὲ κρύπτεται σέθεν. 1106 |- -]ω -ᾖ» -ᾖν -ᾗ» -]ν ν 

μσ]ν -ἰ--ἷν-]--ἷνν 
|--ἰν -[--]--ἰ--ἰν- 

ΟΡ. Μάλιστα’ καὶ δη πώντ ἀποσφραγίδεταν. 

ΠΥ. ᾽Αλλ' ὀυκέθ’, ᾿Αίδην νυμφίον κεκτηµένη. 

ΟΡ. Καὶ πῶς; Ἔχει γὰρ βαρθώρους ὀπάονας. |- -]» -|- -[ω -ι» -[νν 

κ κ κε 
ΟΡ. Ὁίους ἐνόπτρων καὶ μύρων ἐπιστάτας. 1110 |--ἰ--Ι- -ἰν -Ιν-Ι- - 

ΠΥ. Τίνας: Φρυγῶν γὰρ ὀνδέν ἂν τρέσαιµ. ἐγώ. 

ΠΥ. Τρυφὰς γὰρ ἥκει δεῦρ ἔχουσα Τρωϊκώς» |ν -ν -Ι|- -ἰν -Ιν-ιν- 

ΟΡ. “Ωσθ) Ἑλλὰς ἄυτη σμικρὸν ὀνκητήριο». |- -]ν -|- -ᾖ» -|- -|» υ 

ΠΎ. Ουδὲν τὸ δοῦλον πρὸς τὸ μὴ δοῦλον γένος. |--ἰ- -ἰ|- -ἴν-||- τιν» 

᾿ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤύΑΤΙΟΝ. 
ΠΎ. Πίθου νυν, δε αναμιείνον τόµας φάσγανου. ΟΡ. Μένω, ει τι τικωρήσοµαι τον ἔχθρον. ΠΥ.. Σί- 
γα νυν, ὡς πιστεύω βράχυ γυναίζι. ΟΡ. Μήδεν τρέσης τάσδε, ὡς παξείσι ἥμιν Φίλαι. ΠΥΎ. Κτα- 
γώμμεν “Ελενην, πίκραν λύπην Μενέλεω. ΟΡ. Πως ; Γαρ ἔστι το ἔτοίμον, ει γε έσται κάλως. ΠΥ. 
Σφαζάντες' δε κρύπτεται εν δόµοις σέθεν. ΟΡ. Μαλίστα' και δη αποσφεαγίζεται πάντα, ΠΥ. 
Άλλα ούκετι, κεκτήµκεγη “Αίδην γύμφιο. ΟΡ. Και πως; Γαρ έχει βάξξαρους οπάονας. ΠΎ. Τί- 
νας» Γαρ έγω αγ τρεσαίµι ούδενα Φρύγων. ΟΡ. ᾿Οίους επίστατας εὐόπτρων και κύρων. ΠΎ. Γαρ 
ὅκει δεύρο εχούσα Τρώϊκας τρύφας» ΟΡ. Ὥστε Ἕλλας αύτη σμἰκρον οικητήριονε ΠΎ.. Το δούλον 
γένος ούδεν προς το µη δούλον. ι 

ΤΗΒΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

ΏΥατΕΡ, Ώε ρεγευαἀεά (πεῃ, απά ἀείετ (χε ουί οί (πε 5ι/οτά. ΌΟεε- 
τΕ5. 1 ν]] ἀείει----ἴ{ 1 δ[πα]] 4ΏΥ Πονν ϱε ανεηρεά οἩ Πηίπε ΕΠΕΙΩΨ. ΡσΑ- 
ΡΕ. [ Ηδρετίηρ.] Βε 51]εηί (πεη, α 1 Ώανε Πίί1ε εουβάεηςε 1 ΨΟΠΠΕΗ ! 
ΌπΕΡΤΕΕ. | ἀἰαπεῖπρ αξ {ο ΟΛογμς.] Πη-ηο-γίςε {εβΥ (Ώερε----ᾱ5 {ΠεΥ αγε 
Ῥγεδεηί ψ!ίἩ υ5 ου” ΓΓιεπάς,. ΒΥ{αρΕες. ]μεί α5 ΚΙ Ηε]εη, α Ὀἱ{ετ ργ]εί 
ιο Μεηε]άας. ΟΚΕΡΤΕΕ. | Εαρετῖν.] Τα-ννπαί-νναγ »---Βέεεαιδε Ώετε ἵφ (λε 
ΤΕΒάΥ-Πααγί, Ργονἰάεἆ οη]γ Τί εἶναί] Ρε ορροτίυπε]γ, ΒΥΙΑΡΕ6. ΒΥ ία) - 
Ὀἶῃσ Ἰεγ: {ου σε 5 Ἰαγήωρ Τη (ΩΥ ἀννε]ήηρ. ΟΕΕΡΤΕΡ. Μορί ἀδευγεά!γ: 
9Ώς α|γεαάγ ἶ5 «Πε ρυ{ἱηρ Πε 5εα] ο) αἲὶ πιγ εβεοί5. ΒΥ{λγεςῬ. Βυΐ πο 
Ίοησεγ,---Ἡανίης σοίίεη Ῥ]αΐο {ου Ὀγιάεργοοπῃ, 
ο ΟΡΕΣΤΕς. [Ηενιαέποίψ.] Απά Ἰου ὃ Εοτ εΏε ας {ογεῖρη αίεπάθηίς! 
Ῥγιανες. Ἠ/ποπι ὁ Έου 1 ννου]ά {εαγ πο οπε ο ΡΗΤΥΟΦΙ8Η8, ΟΕΕΡΤΕΡ. Ρυς] 
35 ΟΥΕΓΡΕΕΙ6 ΟΚ ΠΊΙΓΓΟΓ6 4η 5οεηί8! ΒΣΙΑΡΕ». Του 16 δΏε οοπ]ε ΕΙΙΠεγ 
ν(Ἡ ευ Τγο]αη ΒπογίθΒρ. ΌΡΕΡΤΕς. Φο {μαί ἄγεεσε {ο ες 15 α πια]! σοί- 
ασε! ΒΥΙΑΡΕς. Α «εγνί]ετασε ἶ5 ποίΠίηρ αραἱηδί οηε Ποί δεΓγ/]6. 

αἱτεάάγ αο(ἠα]1γ οσο υρῖεᾶ ἵη δέσιτίης ΙΤ. 11041. ὡς γυναιξὶ Πιστεύω βραχὺ, αν Ἰ οοη- 
1109, τίνας» Ἠ ]ιοηι ]ιας 1ιο:---Π αί αἷ- ά4ε Πέ1ε ἵπ ιοοήπέη, 1. Θ., ας ἶ Άαυε ΠΜ 1εἀε- 

2Επάεποε οπι ἔΙιεῖγ αὐϊίέψ έο Ίεεερ α δεσγεζ. 
οπ 1104. τὸ γὰρ ἔτοιμόν ἔστῳ, εί γ᾿ ἔσται κα- 
λῶς, Γο7 έ]ιε γεαᾶη ιοζ[ί ἱ8 ᾖεγε, {/ έ]ιε 41εεά 
ῥαη ὃε ἀεαίεγοικίη ε[}εείεά. 

1105. Τη 1ἶθιι Οἱ δόµκοις δὲ κρύπτεται σέθ- 
εν, Ἐντιηοίς ἑάῑξεᾶ δόµοισι κρύπτεται σέθεν. 

1406, πάντ᾽ ἀποσφραγίζεται, δΊιε ἰ ριέ- 
Ψΐηρ; νοΥ εέαῖ ιροπ αἰ]πιη ῥγορετέη, ἂς Ὀεῖηρ 
οου]οἶπ{]ψ ντ Μειε]ά 8, Πεν ἠαδραπά, 
αυουί (οϊπ]γεσίί Τί αξίες νηγ ἀεζεαςε, απᾶ 

ἐοπάαπίδῇ Ἐοιν τεέσαιμ᾽ ἐγὼν ἨΟΤΒΟΠ ου] - 
δΟΓΙΙΥ αἀνοτίς {0 τρέσαιµεν ἄγ---ᾱ8 Ῥεῖπρ 
Ρει]αρς α τεαάίηρ Ιυτεηάεά, 

το 1110, δίους ἐπιστάτας, δΗέ]ι ἄδ οὐΜιρέ}ο]- 
ἴόγς ΟΥ Ριιυόφογθ----διιο]ι πιεπι αἲ «Ἰιοι]ά ϱτ6- 
δἱζε ουε)-----ΡέΤΦΟΊ5 οἱ κ απϊπεϊέη. 

1111. ἐχοῦσα, Η{6Γα]]γ, ιαυϊπός νι] οἷι 
ἵ6 α ΩΓοε]ς 1ά1οπι ποῖ νετΥ «οπρεη]α] {ο 
οἵγ]αηριαςο. 1 ποιῖοες 1]ῇ5 ἀϊδογεραποΥ 
θέ νεγεέ 484 ο{τἶε Ἠέευῦα. 
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ΟΡ. Καὶ μὴν τόδ ἑρξας δὶς 9ανεῖν ὂν χάζοµαι. |--ιν-]- -ἰ» -ιΙ--ἰνν 

ΠΎ, ᾽Αλλ᾽ ὀυδ) ἐγὼ μὴν, σοΐ γε τιµωρούµενος. 1115|- -|--|--Ιν-ἰ--Ιν» 

ΟΡ. Τὸ πρᾶγμα δήλου καὶ πέραιν ὅπως λέγεις, |» -[ν -[- -ν -ἷν -ᾖν - 

ΠΎ, Εΐσιμεν ἐς ὀΐκους δῇθεν ὡς 9ανούμενον. |-ν ν[- -ι- -]ν-ᾖν -ἰνν 

ΟΡ. Έχω τοσοῦτον, τώπίλοιπα ὃ ὂυκ ἔχω. [ν -ἰ--ᾖ--ἰν -ν-ἰ-- 

ΠΎ. Γόους πρὸς ἄντὴν 9ησόμεσθ ἃ πάσχοµε». |» -]ν -]- -τν -ᾖ» -ι» ν 

ΟΡ. Ὥστ᾽ ἐκδακρῦσαί Υ᾿ ἔνδοθεν κεχαρµένην. 1130] - -ἰν -|- -ἰν-Ι» -ἰ-- 

ΠΥ. Καὶ νῶν παρέσται ταῦθ᾽ ἅπερ κείνη τότε. |--ἰν-- -ἰν-Ι--Ιν» 

ΟΡ. Ἔπειτ ἀγῶνα πῶς ὠγωνιούμεθα; |» -» -]» -|» -ι» -ν ω 

ΠΎ. Κρύπτ᾽ ἓν πέπλοισι τοίσιδ ἕξομεν ξίφ»." [τν ιν -ἰν-ν-|- - 

ΟΡ. Πρόσθεν ὃ) ὀπαδῶν τίς ὄλεθρος γενήσεται ; | -|- τν ν-]ν -Ινν 

ΠΎ. Ἐκκλήσομεν σφᾶς ἄλλον ἄλλοσε στέγης. 1135 |- -|» -|- [εν -- - 

ΟΡ. Καὶ τόν γε μὴ σιγῶντ ἀποκτείνειν χρεών. |--|ν-]|- τιν -(--ί- - 

ΠΥ. ᾿Εἶτ ἀντὸ δηλοῖ τὀὔργον ᾖ τείνειν χρεών. ἱ-ιν-ι--Ιν---ὶν- 

ΟΡ, Ἑλένην Φονεύειν, µανθάνω τὸ σύμβολο». |» ν -]ν -]- -]ν -ν -ἷν ” 

-θ συ -θθ-----------------------ο----υς. 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕ, ΑΝΡ ΕΝΕΙΙ5Η ΑΟΟςΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

ΟΡ, Και µην έρξας τόδεου χάζοµαι Ψάνευ δις. ΠΥ. Αλλα οὖδε ἔγω /εην, τιρµιωρούµεγος σοι γε. 
ΟΡ. Δήλου το πῥάγμµα και περαῦε ὅπως λέγεις. ΠΥΎ. Είσιµεν ες οίκους δήθεν ὡς 9αγούριενοι. ΟΡ. 
Τοσούτον έχω, δε τα Επιλοίπα ουκ έχω. ΤΠΎ. Θησομέσθα γόους προς αύτην ἆ πάσχοµεν. ΟΡ. 
ωστε εκδωκρύσαι γε ένδοθεν κεχάρκενηγ. ΠΥ. Και ταύτα παρέσται γων ἅπερ τότε κείνη. ΟΡ. 
Επείτα πως αγωνιούµεθα αγώνα» ΠΥΎ. Ἔζομεν ξίφη κρύπτα εν τοίσιδε πεπλοίσι. ΟΡ. Δε τις ό- 
λεθρος γενήσεται πρόσθεν οπάδων ; ΠΥ. Εκκλήσοµεν σφας άλλον ἀλλοσεστέγης. ΟΡ. Και τον γε 
µη σιγώντα χρέων αποκτείνειν. ΠΥ.. Είτα το ἔργον αύτο δήλοι ἡ χρέων τεύειν. ΟΡ. Φοεύειν Ἔλε- 
νηΥ) µκάνθαγω το σύμβολον. 

ΤΕΑΝΡΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ΟπΕδτες. Απά 1η {οί Παγίηρ αεοοπιρ]ἰδιεά (Πῖς, 1 γε[αδε ποῖ {ο ἀῑε 
ἴν]ςθ. ΡΥΙΙΑΡΕΡ. η Πογε[οτε που 1, {α1{1 ---Πανίαρ αγεηρεά ίεε αἱ ]εα»!. 
ΟµΕΡΤΕΡ. Ὠ]εο]οςε ἰο πο (]ε ρἰαη----απά σο (μτουρῇ νη(Ἡ Τί ας (οι 5αγ- 
ει. Ῥγιαρες. Ἡ/ε νγ!]] σο ἰπίο (μα Πουδε {Πεη----α8 1{Γ αΌοιί {ο ἀῑε. Όκες- 
τες. [Γε[ἱθεγαιῖπρ.] 3ο {ατ 1 εοωωρτεμεπά, Ὀαΐ (χε γεςί 1 ἆο αοί οοπΊρτε- 
πεηπά. ΡΣΙ.ΑΡΕΡ. ο ψ]]] ἴπαῖε ου Ιαπιεηίς {ο Ἠετ---οί (πε ςαΠετίηρς νε 
επά γε, ΌπΕΦΤΕΡ. Φο εἶχαί δἷχε «γ]]] οἰιοά {εαν (ἰλοιρ]ι [η γγαγά]γ ογεΓ]ΟΥ- 
εᾱἀ. για». ΑΠά (Πεξδε-ἀοῖησς υγ!]ἱ Τε {οτ 5 α[{εγν/αγά», νΥΏίσὮ αἰ-ἴἴιαί- 
επιε αγε {ογΊεν. ΌΠΕΡΤΕΡ. ΤΠεΠ Που 5[ια]] ννε ε[εοί (τε Ὀμρίηεςςὶ Ῥν]λ- 
9Ε8, Ί/ε ν]]] ἵνεατ ους «ποτε «οησεα]εά ὈεπεαίἩ ἴπεςε ου τοῦεῬ. 

ΟπΕΡΤΕ». Βυϊ ναί εχεσ(ἶοὮ ΙΙ (πεγε Ρε [η ἴἠε ΡΓεβεησε ΟΓ πετ α- 
ιεπάαηίςὸ Βίλες. /ε Ψὶ Ροἱί ίπεπῃ οὐ, οπε ἵη οηε ΡαΓί, αΠοίΠες ἵῃ 
αποίμες ρατί ος (Πε Ἰοιιδε. ΟΚΕΞΤΣΙΒ. Αηιά Πίπι, Ιπάεεά, ν/λο 5 ποῖ »ἰ]εηί 
νε ουρΏί {ο ΚΙ Έσιανςες. ΤΠεη {πε Ιποϊάεηίς ΤΠειηρε]νες ψ]]] Ρροϊηῖ 
ουί {πε σοΊ5ε Ψε τηιδί ρυΓειιε. [ (σεν α εἰσπίβοαέ ἐ]γιιδέ οτί] Μὲ8 ἠαπα, 
απά α ωϊπε υυ]έ]ι Πέ εψε.] ΌΠΈΣΤΕΡΘ. Το ΚΙ Ἠε]εῃ, Τ υπ άεγείαιά {πε δἶση | 

1190. Α]άῑςδ απά «οπΏθ Ο411619 Ἠάνθ χε οὐπιδαέ έλε οοπιδαξ :---λοιυ κἰια]ὶ τοε φιιῤφθ- 
χαρμένη Τη ἴηε ποπηἰηα{ἶνε ϱᾶςε---45 Ίνα «φιιεπί ἐν εοπ]θἐοί {]ιε οοηῇὲοί 3 
Μ»». ραγ(1α]1γ. Τ]ο Ἐπ]ον ο ΒΥυπίακ ἵη-  11989.ΡοΟΙΒοΠ θἀἱτεά τοῖσι, Μικστανθ 
ἀοε αἁπηί εἰίήεγ κεχαρµκένη ΟΥ κεχαρµέ- τοῖσίδ,---ἴιθ ννοτά Ὀεῖης ονἰάεπ1γ νν]εἷν 
.ην αἰζουρΗ νντ]ν ἴἶε {πβη (νε ἐκδακρῦ- , ἃ ντους αοοθηῖ ἴη {με [οχία ος Ροἱ η. 
σαι ἴ]ιε Ιαι{6υ ἵ8 ργε[εγαὺ]θ: ΟΥ Ὑγθ ΠιαΥ 1196. ἄλλον ἄλλοσε, ΟΠ Ἰεγέ, οτε ἔ]ιεγες 
εοηρίἁ στ 1{ 9 αρτεεῖης ΥΠ ἀυτὺν οἱ {πο ΄ ἴ]χαι ἶς, δοα(ἑετοᾶ ερ απ ἀοισ----ἀἱδρεγβεά 
ργεσθάἰηρ Ιἶπε, πονδιθί ΡΥ πρός, Γ ο0ς) ένο λοιφο. 

1199. ἔπειτ᾽ ἂγῶνα πῶς ἀγωνιούμιεθα ΨΘ6Ι-᾽ 1197. ἀυτὸ τὀῦργονν ἐιο)ιποέιγε ἐέφείί--- 
Ῥα]1γ, οιο αέγισσ/ειοε α)ἔεγισαγάς Ε]ιγοιιρ]ι  έ]ιο ἐπείάεπές ο) ἐ]ιε εα5ε--- έ]ιε οἰγονπιβίαπ- 
]ενίγιρς]εῦ 1 αἱ τ0αν αἱ ἱεπβ/(Λ ανα! τος) ϱ0ν ο) ἔ]ιο πιογιοί. 



5) 1199. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΠΥ. Ἔγνως" ἄκουσον ὃ ὡς καλῶς βουλεύομαν. [- -[ν -]- -ἰν -]- -]νν 

Ἐν μὲν γὰρ ἐις γυναῖκα σωφρονεστέραν 1190 |--|ς -ΙΙ- -|ν-ι» -]-- 

ξίφος μεθεῖμεν, δυσκλεῆς ἂν ὧν φόνος. , |ν -]» -]- -]ν -Ίν -[» . 

Νὂν ὃ ὑπὲρ ἁπάσης Ἑλλάδος δώσει δίκην, |- νυ [» -|- -]ν -]- -ν - 

ὧν πατέρας ἔκτειν, ὧν τ ἀπώλεσεν τέκνα, |- ν νι» -]- - | -ᾗν ιν ω 

νύμφας τ΄ ἔθηκεν ὀρφανὰς ξυναόρων' (--ίν-Ι--Ι--Ι- -ἰ- - 

ὀλολυγμὸς ἔσται, πῦρ τ᾽ ἀνάψουσιν φεοῖο, 1195 |9ν-]--]- -ἰν-|--ίν- 

σοὶ πολλὰ κἀμοὶ κέδν ἀρώμενοι τυχεῖν, |-- -]» -ᾖ- -]» -ι» -]ν - 

κακῆς γυναικὸς ὀύνεχ) ἁῑμ ἐπράξαμεν. |ν |» -» -Ιν -Ι»-νν 

ὍὉ  µητροφόντης ὃ ὂυ καλεῖ, ταύτην κτανὼν, [ν-ν -|--ἰ- -Ι- τν - 

ἀλλ᾽ ἀπολιπὼν τοῦτ ἐπὶ τὸ βέλτιον πεσεῖ, |νν]ν- | ννν -||--ί-- 

Ἑλένης λεγόμενος τῆς πολυκτόνου Φονεύ. 1140 |. -Ιυνν]--|ν -Ιν-Ι-- 

Ὃν δεῖ ποτ, ὀυν δεῖ, Μενέλεων μὲν ἐντυχεῖ, |- -]» -]- ν ν]» -ν -]ν .' 

τὸν σὸν δὲ πατέρα καὶ σὲ κἀδελφην 9ανεῖν, |--[ν τν» -ἰν -||--Ι- - 

μητέρα τ΄ ἐῶ τοῦτ, ὂν γὰρ ἐυπρεπὲς λέγειν |-ν ν|ν -|--Ι- -Ιν -Ι-- 

δόµους τ΄ ἔχειν σοὺς, δι ᾽Αγαμέμνονος δόευ [ν-ἰ»-|-ν νυν -ινν 

λαθόντα νύμφη». Μὰ γὰρ ὀῦν ζώην ἔτι, 1145 |. -]ν -]- -|» -|- -]νν 

ἐν μη 'π ἐκείνη φάσγανον σπάσω μέλαν. |--[.-|- τΙν-ν-ινν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΠ, ΑΝ!) ΕΝΟΙΙ5ΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΠἩ. Έγνως" δε ακούσον ὣς κάλως βουλεύομαι. Ταρ ει µε’ μεθείµεν ξίφος εις σωφρονέστέραν γυ- 
ναΐκαν όνος αν ην δύσκλεης. Δε νυν δώσει δίκην ὕπερ ἁπάσης Ἕλλαδος, ἆ ὧν πάτερας εκτεύε, τε ὧν 
τέκνα απώλεσε, τε νύμφας εθήκε όρφανας ξυνάορων' έ έσται δλολύγμος, τε αναψούσι πυρ έοιθα- 
ρώμενοι πόλλα κέδνα τύχειν σοι και έμοιν ὀύγεκα επράζαικεν ἆ ἀέμα κάκης γυναίκος. Δε ου κάλεὶ ὁ 

µητροφόντης, πτάνων ταύτην, άλλα απόλιπων τούτο πέσει ἔτι το βελτίον, λεγόμενος Φόνευς της 

πολύκτονου Ἔλενης. Ου πότε δε ου δει Μενέλεων μεν εύτυχευ, δε Τον σον πάτερα, Χαι σε, και 
αδέλφην άνευ, τε μήτερα" τούτο έὼ, γαρ ουχ. εύπρεπες λέγειν’ τε έχευν σους δόµους, λαβόντα 
γύµφην δία δόρυ Αγαμµέµνονος. Γαρ ουν (43 έτι ζώην, ἓιµη σπάσω μέλαν Φάσγανον έπι εκείνη. 

ΤΠΑΝΒΘΙΙΑΤΙΟΝ. 

Ῥνιλρες, Τῃοι οοπιργεµεπάεςί:---Όυί Πατ] Πουνγ ΠοποταΡ]γ 1 ρίαη {έ. 
Έου ἴ6, Ιηάθες, νε Ίνετε {ο (Ἠγιδί οι 5υογἆ ἆροη α ΠΊΟΓεΠηοάεςί {εηια]ε, 
ἴνα πωωτάος νγου]ά Ός εοβιάα]ους!. Ῥαί πουν ε]α]ί «ο ει{ῇευ γεησεαηςε 
{ου {Πε πν]λοἰε οΓ(ἀαγοεσε, Ψηοςε [αίΠετς 5Ώε 5]εν;, απά νηοςε ο]]άρειι 5Ἡε 
ἀεείτογεά, απά ννηοςε Ὀγίάες Ώε Ὀεγε[ί οἱ ἰΠπεῖτ πηαίες: ---ἴεγε ν!]] ὂε 
πουί-οί-ασσ]αίπῃ, απά {Πεγ ν]] ΙπάΙε αρ βτε {ο έἶνε αοάς, ργαγίηρ {ος 
ΠΙΞΠΥ Ὀ]ερείηρς {ο Ὀεία] ἰωεε απά πιε---θεσαυ5ε νε δἼεά {πε Ρ]οοὰ οἱ α 
υγ]ο]κεά γνοηα!. Απά (που 5Ώα]έ ποί ὃε οαἱἱεἆ (πε πιαίγὶοίἀε, α{τεγ ε1αγ- 
ης Πε; Ὀμετεἰιηααἱθαίης ἐΠίςηαπηε (που ψ]ί αἰἰσΏί αροη α Ὀείίεγοπε, 
Ρείπο οίγ]εά (νε ΚίΙΙεν οἱ (πε πιαηγ-α- ἀεαί]-οαιδίησ Ηε]εη. 

11 ηενετ πγετε εἱρ]ιί---ἵί νγεγε ποί γἱρΏί---(μαί Μεπε]όι (γοίῇ 5λου]ά 
Ῥγοδρες,---απά εἶναί (1γ {αι]πεσ, απά Ώπεε, απά {γ δἰείευ επου]ά ἀἱς, απά 
ἴΏΥ πιοίίες, (ε]χὶς 1 {οτθεαγ----ἔου 1 15 ποί Ώεβιεησιίο πιεμί]οη 1{)Σ απά 
ἰμαί Ώε επου]ά {αἰκε-ροφφενείοη- -ΟΓΙΠΥ Ώουςε, μανίηρ γεοονεγεάὰ Πΐ Ὀτίάε 
{(πγουσῃ (]γε να]ουγ ο{ Αραπιέπιηοη. [Η1]ι επιοίίοη.] Ν Πεγείογε, (Πε, 
πιαγΤ. πο Ιουσεγ]να {1 ἆτανν ποί ΠΙΥ 5αῦ]ε 5φογά αροη Περ, 

1199. ὡς καλῶς βουλεύομαι, {Τ6ε]Ύ, ποπ 1140. Ελένης τῆς πολυκτόνου, Η{εΓαΠΥ, ο 
τυ]αί ποὺἰε ϱτοιτιάς 1 Ριιγροδε {έ--- ΟΠ τοαί ἔλεπιαπι-εἰαιρλέεγίπρ Ηεἴεπ: ο! Ηεἶἰεπ ἔ]ιε 
Ιιοπογαῦῖο ϱΥἰπεῖϊμίες 1 8ο]ιεπιε τζ. Γσαιδεοί Ίπαπῃ ἀεαί[». 

1186. πολλὰ κέδγα τυχεῦ, ΠΜεγα]]γ, ελα 1145. δι ̓ Αγαμέμνονος δύρυ, ὃψ ἔ]ιο 4μεατ 
πιαπ ὑ]εδείπσς πιαή Ἱναρρεπ. [ος ϱγοιδεθο ο 4ραπιέπιπυη: ἃ οοπηρΙηεΏΕ 

11389.ΕΟΓ βέλτιω ΠΙΔΏΥ Μ55, πανε βέλ- ιο Οτόρίθ»,---ᾱ βίας οἳ Μεπε]άα». 
τιστον ἵπ 116 δαρετ]αίϊνε ἀθργεε. [πο 1146. Αἱάπ8 ἔος τ΄ ἐκείνη Ἠ88 ̓ πὶ κείν». 



ΟΡΕΣΤΗΣ, 11417. δι 

"Ην δ) ὀῦν τὸν Ἑλένης μὴ κατάσχωμεν Φόνον, |- -ι» .ά »||- "ιν -|- -]» . 

πρήσαντες ὀΐκους τούσδε κατθανούµεθα᾽ |- -]ν -]- -[» -ν -τνν 

ἑνὸς γὰρ ὂν σφαλέντες ἔξομεν κλέος, [τν -ν-Ιν-ΙΙν-ίνν 
καλῶς «9ανόντες, Ἰ καλῶς σεσωσμένοι. 11520 |» -» -ᾖ» -]ν -ᾖ» -» . 

ΧΟ. Πάσαις γυναιξὶν ἀξία στυγεῖν ἔφυ |- -]» "ιν -ιν -ἵν -ἰ-- 
ἡ Τυνδαρὶς παῖς, Ὦ κατήσχυνεν γένος. ο κα ες ία μὰ και 
ΟΡ. Φεῦ" ὂυκ ἔστιν ὀνδὲν κρεῖσσον Ἀ φίλος σαφὺς, |-]- -|- -ἰ- -ἰ- -ἵν -Ι»- 
ὂν πλοῦτος, ὂν τυραννές" ἀλόγιστον δέ τι [- -ιν -[» -]ν Ψ υ]- -τν ο 

τὸ πλῆθος ἀντάλλαγμα γενναίου φίλου. 1105 |» -|ν -|- -ἰν -|--ἰν- 

Σὺ γὰρ τά τ΄ ἓις Αίγισθον ἔξεῦρες κακὰ, ἱν-ί»-ἰ--ἰν -Ι--ἰ-ν 

καὶ πλησίον παρῆσθα κινδύνων ἐμοί" [--ιν -ἰν -ἰ- -Ιἰ- -ἰ-- 

νὸν ᾿ ἀθ δίδως µοι πολεμίων τιμωρία», |- ιν -]-ν -]ν -]- -ιν- 

κὀυκ ἐκποδὼν ἔλ. Παύσομαι ὃ ἀινῶν σ’᾿, ἐπεὶ [--ἰ»-ἰ- -ἰν-||--Ι- - 

βάρος τι κάν τῷδ ἐστὶν, ἀννεῖσθαι λίαν. 116860 |» -ἰν -]- -]» -- -|» - 

᾿Ἐγὼ δὲ πάντως ἐκπνέων ψυχὸν ἐμὴ», |» ῳ |» -]- "ιν -- -]ν . 

δράσως τι χρήζω τοὺς ἐμοὺς ἐκθρὸν ανειν, |- η Ἴ- τς Ίγ {δὲ . 
----νν.- ----- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΠ, ΑΝΡ ΕΝάΙΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε ηγουν μὴ κατασχώμεν τον φόνον᾿ Ἔλενης, πρησάντες τούσδε οίκους κατθανούμκεθα᾽ γαξ ου σας" 
Ἀέντες ὄνος ἔζομεν κλέος κάλως Ῥανόντες, η κάλως σεσώσμενοι. Χο. Πάσαις γυναίξι έφν ἡ τύν- 
δαρις παις άξια στύγειν, ἡ κατήσχυνε γένος. ΟΡ. Φευ’ ουκ ἐστι οὖδεν αρείσσον η σάφης Φίλος, ου 

πλούτος ου τυράννις" δε το πλήθος τι αλογίστον αγταλλάγμα γενναίου Φίλου. Γαρσυτε εζεύρες 

τα Κάλα εἰς Αιγίσθον, και παρήσθα πλήσιον έμοι πδύνων" τε νυν αυ δίδως µκοι τικκώριαν πολέμιι- 
ὢγ) Χαιουκ ει ἐκποδων. Παύσομαι δε αίνων σε, ἔπει έστι τι βάρος και εν τώδε, αιγείσθαι λίαν. Δε 
έγω πάντως έκπγεων ἔμιην ψύχΊγ, χεήσω Φάνειν δράσας τι τους ἔµιους ἔχθρους, 

ΤΠΑΝΕΙΙΑΤΙΟΝ. 

Ῥυτ ΙΓΟΥ-(πε-Όγε νε ε[εεί ποῖ (πε πιυγάεΓ ος Ηε]εῃ,--- ανίης Ῥυγηί 
επε Ποιςε νγε ν]]] ρετίδα: Ώεσεαιιδε ποί Ὀείηρ ἀἰναρροϊηίεά ἵπ οηε (λίπα, 
νε 5) α]| Ίανε ρ]οῦγ,---πουΙγ ἁγίης, οἵ ποῦ]γ τεςοιεά! 

6ποκυῦ8. Το αἰἱ φοπιεή δίμε Γγπάάτεαη Ία55 απ οὐ] εοί οἱ ἀεἰεειδιίοη, 
νο ης Ὀγουισῆί «οαπάαἱ αροηῃ {πε δεχ| 

ΟκΕΡΤΕΕ. | Ε1έ1ι α κἱρ] ο) πειοήι δἰποετέήγ.]ΗεΙρ! Τμεγε ἵ5 πουσΏέῬειίετ 
λαη α γεα] {Γ1επά----πειίπετ γἰςἸεΒ, Πο ἀοπι]ηίοη: γεα, ρορυ]αγ-{ανος ἴ8 
α 5οπηείΠ/ησ ννογίη]εςς [η εχεῄΏαησε {ΟΥ α σεπετους [ἱεπά. [Ταχΐηρ Ρί- 
Ἰαᾶξς α[ιοιἱοπαἱεἰν ὑν ἐε λαπᾶ.] Έου ἴλοι [η -ΓοἙ]ΙέΥ εοπίγ]νεᾶςί {πο σα|- 
απη]ί]ες ου 4λρ/δίλ», απά ν/αδί ηεᾶσ πε ΙΠ Π1Υ ἀβηρεΓα: απιά ΠΟΥ ασαἶῃ 
ἴποι ρἰγεδί πιο γενεῦρε οΏ ΠηΙηε επειη[ες, απά ατί ποί ουί-οί-ἴΠε- ΞΜΝΑΥ. 

1 ν], Πούγενεγ, ε μρήθὰ {γοπα ργαϊκίησ {Ἠεςε, α5 ίπετε ἶ8 α Ῥήγάεῃ ενεη 
τὴ λής,--ίο υα ργαϊκεά {0-εχςςβς. 

[Γ,οοσΐπς Μι 1επιά”5 λαπᾶ, απᾶ δεεπιῖπρ τοῖς]. ] Βαί 1, ννλο]ἱγ Ὀγεαίῃ - 
ἵηρ ΓογίὮ Π1γ Π{ο απη-αηχίοις {ο αῑε αβίοΥ ἀοΐηπρ ΦοπηείμΊης {ο ΠΙΥ {ο6, 

1150, ἡ κακῶς Α]άπ8, ούηίγα δόηδπι εί | 1Υ ντ ειαί οί α {ενν 55.18 παύσομαί σ᾿ 
Μ58. Οοντόχίι Βαγηόνίιν. ΏΟΠΒΟΝ. ἀινῶν. ΒΟΙΒΟΗ ΠΙΕΠ{ΙΟ0Π8 παύσομι᾽ ἀῶν, Ἀπιᾶ 

1151. ἀξία στυγεῖν, ιοογέ]ε οί ἀεἰεδίαξἰοη | παύσομαι δέ σ᾿ ἀινῶν, 85 Ὀεῖης οίμεγ νατίθ- 
ος ἀεδονυῖηρ ἐο ε ια εὰ. τἶ6Ῥ μηθί νντι,---ᾱπά ἔγοπα αἲ] ος ννηῖο]ι Ίνα 

1105. τὸ πλῦθος, Πο α11γ, ιο {11ο οἳ | Ίαν οοη]οοίητεά πά ϱΙνεη παύσομαι ὃ) ἐι- 
πηζέἐέιάε, πιεα ης, έιε/αυοιν ο έερεο- | νῶν σσ’, ποῖ Ὀκ41γ, ΟΥ γεί πιο ἷης αμα οἷι 
Ρἱε--- λε γἱοιάσ]ἐρ ο/ έ]ιε γαδθίε ΟΥ πιοῦ. | εοπΙπιεπάα!ἴοη., 

1156. τὰ κακὰ, ἔ]ιε ευἰἰν ἐπ[λίεί εν---- έἶιο 1161. πάντως ἐκπνέων ψυχὺν ἔμὴνι {τες- 
ε]ιαδέἰδεππεπε,--- ἔλιο ἀεδίγιιοἴοιε. Ἰγ, ὐεῖπρ αἰίοςεί]ιετ αὐοιέ ἐο κἰεῖά αρ έλε 

1158. Εου τ΄ δοπιθ Μ88. Ίιανο δ”, Ῥοί] ; ϱοδέ---ὑεῖπρ φιῖ(ε ἰπ α δίαίε ο ἀεαί]ι---ὂε- 
πθγε απά αΏονο, ἵη νθιδε 1144. πρ το]ιοἰ{ψ αί ἀεαίᾖδ ἀοογ---θεῖπρ αὐοιί [οι 

1159. Α]άμς)δτοαάἶηπς, αιιά οοησὶκίεπί- | εετίαϊπ ο ἑα]εεο εαυτο οἱ ἰ{[ε. 

1. 



δο 1108. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ἵν ὦνταναλώσω μὲν, δέ µε πρὀύδοσαν, |» -]ω -]- -ἰ» -ᾖν -[» ω 

στένωσι ὃ., δέπερ κἄμ. ἔθηκαν ἄθλιον., |» -ιν -- -Ί» -ν -ἰν ν 

᾽Αγαμέμνονός ποι παῖς πέφυχ’, ὃς Ἑλλάδος 11650 [ω ν -[» -]ι- -]» -ᾖ» -ἰν ν 

πρξ᾽ ἀξιωθείς' ὂν τύραννος, ὦλλ' ὅμως |- -ιν -|- -ι» -» -ἰ» ον 

ῥώμην εοῦ τιν ἔσχ, ὃν ὂυ καταισχυνῶ, |- -ιν -ν -]» την -]ν - 

δοῦλον παρασχὼν Φάνωτον, ἀλλ᾽ ἐλευθέρως . -]» -]- ν υ]ν -ᾖ» -ι» - 

ψΨυχὴν ἀφήσω, Μενέλεων δὲ τίσοµαι. |--[ν -||-ν ν]- -Ιν-ινν 

Ἑνὸς γὰρ ἐν λαθοίμεθ ἐυτυχοῖμεν ἂν, 1170 [υ -ι» -ιν -]ω -ᾖ» -]ν ν 

ΐ ποθεν ἄελπτος παραπέσοι σωτηρία, [τν -Ι-νν]ν "--ἰν- 
κτανοῦσι, μὴ 9ανοῦσιν' ἐύχομαι τάδε. ἱν-ν -» -Ίν -[ν-ινν 

Ὁ βούλομαι γὰρ ἡδὺ καὶ διὰ στόμα [ω ιν -ν ιν -ν -]» ν 

πτηνοῖσι µύθοις ὠδαπάνως τέρψαι φρένα. |- -ιν -ἷ- ώ -]» -ἷ- -]» ν 

ΗΛ. ἘΕγὼ, κασίγνητ, ὠντὸ τοῦτ ἔχειν δοκῶ 1115 |ν -|ν -|--|- -Ιν-ἰ- - 

σωτηρίαν σοὶ τῷδέ τ., ἐκ τρίτων τ ἐμοί. ἱ-κίν-- -Ιν-ίν-ι-- 

ΟΡ. Θεοῦ λέγεις πρόνοιαν᾽ ἀλλὰ ποῦ τόδε: [ν-Ίν-ν -ιν-]» -]ν ν 

᾿Επεὶ τὸ συνετόν γ ὀῖδα ση ψυχὴ παρόν. [νε νν]|- -ἰν -ᾖ--ἰνν 

ΗΛ. Ακουε δή νυν" καὶ σὺ δεῦρο νοῦν ἔχε. |» -ν -]--ἰν -ᾖ» "Ίνν 

ΤΗΕ, ΟΠΡΕΒ, ΑΝΌ ΕΝΟΙΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ἵνα ανταναλώσω µΥ, ὃι προ-ἔδοσαν (κ.ε, δε στεγώσι» ὀέπερ εθήµαν και έμε άθλιω. Πεφύκα παις τοι 
Αγαμκἔμνονος ὃς {ρξε Ἕλλαδος αξιώθεις' ου τυράννοςν άλλα ὅκως ἔσχε ῥώμην τία Ψέου, ὁ όγου κα- 
παίσχυνω, παράσχων δούλον »άγατον, ἀλλααφήσω ψύχην ελεύθεεως, δε Μενέλεωντίσοµκαε. Γαρ ει 
λαβοίμεθα ἓ ἔγος αν ευτυχοίµεν, ει πόθεν αέλπτος σωτήρια παράπεσοι κτανούσιν µη Φανούσι’ τάδε 
εύχομαι. Γαρ ὁ ἡ βούλομιαι ἥδυ, και πτηγοίσι µεύθοις δία στόµκα τέεψει͵ Φρένα αδάπανως. Η. Έγω δό- 
κω, πασιγνήτε, αύτο τούτο έχει σωτήριαν σοι τε τῴδε, τε εκ τείτον έμιοι. ΟΡ. Λέγεις προνοίαν »έ- 
ου άλλα που τόδε; Έπει οίδα ση ψύχῃ πάρον το σύνετον γε. Ἡ. Ακούε δη νυν’ και συ έχεγουν δεύρφ. 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

εινα Τ ΠαΥ-η-ίαγη-ἀεξίτογ (πει, η-{αςί, νο Ρείγαγεά πιε, απά ἰπαί 
ίπεγ πιαγ στοαη, Ίο πανε τεπάετεά πιε αἶδο απΏαΡρΥγ. 

Ταπι {Πε 56οη {ογ-ευγεοί Ασαππέπιηοῃ, ο γα]εά ονεγ(γεεςε λανίηρ- 
Όεει-ἀεεπιεά-γγονίμγ:----Ώο (γταπί, Όαί γεί αά Πε (1ο ρούγετ ας Τέ Ίγετε 
οἵα σοἆ,--ν ου 1 νη]] ποἰ ἀϊξσσγαςς, ὉΥ 5υΠεγῖης α εἰαγίσ]ι ἀεαί]---Όαί 
Εν] επί παγ 5ου] Τη {γεεάοτο,---απά [ ἀπασλῖηρ Π9 {εείμ.] προη Μεπε- 
Ιάα5 ψ]] ΤΓτενεησε-π]θ. 

[4 ἀάγενείπς Ρή(αἀξε ρΙαεῖάϊψ.] Ῥεεαυκε 1 γγε οου]ἆ σαϊη {ή οπε-επά 
απιἰσΏί ργονε-{οτίαπαίε---ἰ{ γ-αηγ-εμαηςσε παπ[ἱαἱραίεά ργεκεγνα- 

ξοι εΏοιυ]ά α6οΓε {ο {πε 5Ιαγετς, ποί {Πε βἰαίῃ :----ΜΠῖ5 Ι ΡΓαΥ {ου. 
[1111 εεδίαενγ.]Ύεα, ν]ιαῖ 1 ριτροςε ἵ5 5ψ/εεί---ενεη 1η Πεεί]ης Ἡοτάε 

(τοισΏ ἴΠε πουίἩ, {ο ἀε]ίσηί τΏε πι]πά νν](λοιί οο5ἲ! 
Ειξοτηλ. [απἱουγαρεἰπρ]γ. 11 Ρειμίη]Κπιε, Ο Ῥτοί[εγ, οΓέε ΥεΓΥ ὐύνς 

επαί Ώας «αἱναίίοῃ η 1ὲ {ον (πεε, απά [ Ροϊπέῖπρ ἐο Ῥψαςξς.] [ος Ἠ]πι, απᾶ, 
η {ε {Π]γά Ρ]ασε, {ου πηε ! 

ΟκεβτΕΕ. Το πιεαηεςί {πο οοηβἰἀεγαίειεςε ο (πε ἀοά: Όιί νΊετα 
Ἰβ1εὸ---Ἔοτ 1 Κπονν εἶναί ἴπ {Ἠγ παπά (εγε ἵ9 1πίε]]εοί αἰ-]εαςί! Ἐπεστεα. 
Ἠεατ πεπον,(Πεγείογε, απᾶ [Το Ρή{αᾶξ».] σῖνε ἴποι αἰ{εηίῖοη ἨΠΠεγ] 

1165. ἀνταναλώσω μὲν ({]νας υνη]έεν Ῥου- ; ΚΙπρ οί ἨΤγεέμαε, γεί να» πε ποί Κύπρ ος 
8ο) ἀῑνίαϊπι 6άῑάϊ ουπα Μοτέ]]ο,---αποά . ἄτεεςς, Ὀιιέ Εεπεγα]Ιδείπιο ο((]ιε {οτςε». 
πηέ]ι8 εομηέσ (ασ ουπι δὲ εεαπέηίθ. Εν 1 174. ΕΟΙ κταγοῦσι μὴ ἵη Ελῖς Υ6Ιεθ, ΑΙ- 

1166. τύραννος; ΡΓΟΡΕΙΙΥ,, Ιΐπρ, ΝἩΙΟἩ 1 ) ἀπδ απά α {ενν Μ98. μανθ κτανοῦσιν, ὂν. 
ευ 19 116 πιεαπίῃς, (ἰλοαρ]ι 1 Ώανε αιά 1176. Τη Α]άάς 8ης δενεταὶ ΝΤ», ., 
/γαπέ: ”---τος ἐιουρίι Αραπιέπιποη Ὕγας : ΤεαάΙηΏΡ 15 ἐν τρίτου. 
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ΟΡ. Λέγ΄, ὡς τὸ µέλλειν ἀγάθ ἔχει τιν ἡδονήν, 1180» -|» -||-νν]ν-ἷν-ιν - 

ἩΗΛ. Ἑλένης κάτοισθα 9υγατέρ; Ειδότ Ἀρόμη». [νν-ν-{νν]ν -ν -ιν - 

ΟΡ. ᾿οἳδ', ἣν ἔθρε εγεν λέω μήτης ἐμη. |- -ιν -Ίν "ιν ο -|- "ιν Ἀ 

ΗΛ. ᾽Αύτη βέθηκε πρὸς κλύταμμήόημη τάφο». |- -]ω -ν -[ν -]- -]» ν 

ΟΡ. Τί χρήμα μροη :. Ὑποτίθης τίν ἐλπίδα: 2 |ν "ιν -]- μή νν "ιν -]» κ 

ΗΔ. Χοὰς κατασπείσουσ ὑπὲρ μητρὸς τάφῳ. 1180 [» "ιν “--]ν τν -ν ο” 

ΟΡ. Καὶ δὴ τί μοι τοῦτ᾽ ἐἴπας ἓις σωτηρίαν» |- -]ν -]- -]ν -|- -ιν - 

ἨΛ. Ἐυλλάθεθ) ὅμμρον τήνδ, ὅταν στεῖχη πάλιν. |- » ν]ν -]- -ᾗν -- -ι- . 

ΟΡ. Τίΐνος τόδ᾽ ἔἴπας Φάρμακον τρισσοῖς Φίλοις; [ν -ᾗν -|- -]ν -]- -ν . 

ΗΛ. Ἑλένης Φανούσης, ἤν τι Μενέλεως σὶ δρω, [ων -Ί--|- -Ίννν]ν -]ν- 

Ἰ τόνδε κἀμέ' πᾶν γὰρ Ἑν φίλον τόδε" 1190 |-- -ι» -ᾖν -]ν -[» -ινν 

λέγ᾽ ὡς φονεύσεις Ἑρμιόνην' ξίφος δὲ χε |» τιν -|- -[ν ., -ν -]ν αά 

δέρη πρὸς ἄντη παρθένου σπάσαντ ἔχειν. |» -[ν-]ι--ἷν -[ν -τν - 

Κἂν μέν σε σώζη, μὸ 9ανεῖν χθήζων κόρην, |- -ν ----]ν -ᾖ]- τιν - 

Μενέλαος, Ἑλένης πτῶμ. ἰδῶν ἐν ἁέματε, ἱνν-[ννν]- -]» -]ν -]νν 

µέθες πεπᾶσθαι πατρὶ παρθένου δέµας. 1190 |» -]ν -]--]ν-ν-ινν 

ΤΗΕ ΟΒΡΡΗΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΟΡ. Λέγε, ὡς το μέλλει άγαθα ἐ έχει τίνα ἥδονην. ΗΛ. Κατοίσθα Ῥυγάτερα" Ελενης; Είδοτε ήρο- 
ΜΗΥ. ΟΡ. Οίδα, ἕν ἔρωη µήτηρ εθεέψε Ερμίονηνε ΗΛ. ᾿Αύτη βεθήκε προς τάφον Κλυταιμνήστρας. 
ΟΡ.ΤΙ χρήμα δρασούσα» Τίνα ἔλπιδα ὑπότιθης; ΗΛ. Κατασπεισούσα χόας τάφῳ ὕπερ μκήτροςν 
ΟΡ. Και δη τι τούτο είπας μοι εις σωτήριαν» » ΗΛ. Ευλλάθετε τήγδε ὁμῶρογ. ὅταν στείχ πάλι. 

ΟΡ. Φάρμιακον τίνος τρίσσοις Φφίλοις τόδε είπα» ΗΛ, Ἔλενης Ῥανούσης, ην Μενέλεως δρα τι σεν Ἡ 
«πόνδε και ἔκεε (γαρ τόδε φίλον παν ἕνρ) λέγε ὡς φονεύσεις Ἑρμίονην' δε χρη σπασάντα ξίφος έ έχει 
προς αύτη δέρῃ πάρθενου. Και έων μεν Μενελάος σώζῃ σε χεήζων κόεην µη ν ηόμῳ ίδων πτώμα 
"Ἔλενης εν ἁίματι, µέθες δέµας πάρθενου πάτρι πεπάσθαι. 

ΤΠΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

ΟΠΕΕΤΕ». [ Εαρετίν.] Ῥρεαῖς,---ἴου-α5-πηασ]-α5 {με εχἰκίῖπρ- Ριοερεσί 
ο{ σοος Ίχαρ ἵη 1{ 6οπηο ρ]εᾶδαγε! ΕΙΕΟΤΠΑ. [ Γεγη δἱρηζβοαπεῖψ.] Ατί τοι 
αοφιαϊηίες γίῃ (πε ἀαασΏίεν οἳ Ηε]εη ) Ὑε-ροί]-οί-γοιι- απάεγείαη ἆ 
ν]οιι 1 πιοβη! ΟΚΕΟΤΕ». 1 Κονν,---Ἴλευ ΝΊΤΟΙΗ ΠηΥ πποίμετ Ῥγουρηί-αρ, 
Ἠειτποηδ. Εμεοτκα. [4γελίψ.] Ξ]ε ἴδσοπε {ο Οψίειηπόείγα) {οπηῦ. Ο- 
πΕΡΤΕΡ. Ίμαί αοί {ο-ρεν[ογι ὁ αί λορε θασρεκιοςί (οι ὃ Ἐιεοτπλ. 
Το-ροι Πραίίοη5 αροῃ {λε στανε,---ἴπ Ὀε]α]{ ος Ἠευ πιοίµες. 

ΟΕΡΤΕΡ. Απ 811] νν]ναί ἴ9 (15, ἔἶοι Ὠαςί {οἱά πε, (επ άἰπρ-ίο Ῥγερεγ- 
γαιὶοπὸ Ἐπεοτκα. Ρείζε πει ἃ5δα Ρ]εάρε, ΨΠεη 5Ώε ἶ5 οοηῖπρ Ὀασ]ς, 

ΟΚΕΡΤΕΣ. Α γεπιεάγ οί- ν]αί-δουί {ο (λε (Ίηγεε {γιεπιάς----ἶδ (Π]ς οι 
Ἠαδί πιεηί]οηες ! 

Ἐπεοτκα. Ἡ πεη Ηε]εη 15 ἀεαά, ἰ{ ἨΤεπε]άι5 ἆοες αιισ]ιί {ο {Ἠεε, ογ {ο 
[1,οο]πρ αἱ Εήίααδς.] Ἠϊπα, απάἆ {ο Ώπε, ({ου ελ] (16η ά]γ-βτπη 15 αἲ] οης,) 
αγ (ἶαί (που ν]]{ ΚΙ Ηετπιοηᾶ: απά ἐἶλοιι ουρἡίερί, Πανίης ἆγανγη 1Υ 
βγγογά, {ο Ἰπο]ά 1{ {ο ἴἩε νεΓγ πεε]ς οῇ {1ο νἱτρῖη, Απά 1, Ιπάεεά, Μεπε- 
Ιά18 5αγε ἰμεε, (απχῖοις {παί {πε πιαϊἰάση ἀῑς ποί, Ίθῃ Ίο 5οες Ἠείει) κ 
6ο(ε 1 σοτς͵) γεδίογε ἰπε ΡεΓεοἩ οξ{1ε ἀαπῃςε] {ου (χε {αίΠευ {ο ρο5568. 
(180, τὸ λέγει Α]άῑῑδ (5αγ9 Ὦοἱ8οη) οἳ ὑποτιθεὶς τί απ ὑποτίθης τίν’. Τ16 Ἰαίίευ, 

Ρὰ15 οόάἱοιΗῃ :----τὸ μέλλει ΠΠ, φιοά Ἰοννενος, ἵν οεγίαϊη]γ ὮΥ {ας {ια Ρείίος, 
όριιπιὸ ολ αεσιδαήνο οοδ(γο τη Π]- ; απά ροιἱιᾶρς Όχε πιοτθ σεπεἴα] τοβά(ηρ. 
Ἰάδίταί ἨΠιδρνάνίας, ρυσέτ ην οκ Τριί- 1185. Ώηδοιχε εώΠίομδ γε βηά τάφου, 
βεηίᾶ Αίμά. 1194, 119ὅ,---ὗῖσθα γὰρ πα- 3πά ἵῃ Οἱἱ1θγς τάφον. 
᾿αρὸς πάντως ἃ μέλλει. 1190, ΜΒ. ποῖ α Γονν Ἰαγθ πᾶσι, π αἲὶ 

1184, Βτυηοὶς οἀιίες, νι τ6[εΓθηςο ἐῖπρς, ἱηδίεαά ο πᾶν, αἲ. 
εἐο Ἠοτιπίομᾶ, ὑποτιθεῖσα. ΑΙΔΙΙ8 ας ὑπο- 1194. Α]άιιΣ, να βἴησα]ατ Ἱποοτγοςί- 
πιθείς τη)ι----Μ88.866ΠΙ ἀῑν]άεά Ῥείνίοσι ΄ 658 (α5 1 νου, 90, αΏουγθ) Ἰιὰφ Μενέλεως. 



94 11960. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Ην δ᾽, ὀξυθύμου μὴ κρατῶν Φρονήματος, 

κτείνη σε, καὶ σὺ σφάζε παρθένου δέρην. 
-τ]ν-ἷμ μμ 1νν 
--ἷνἶν-ν-ἴ-ν- 
πμ 

χρόνω µαλάξειν σπλάγχνον' ὀύτε γὰρ δρασὺς, ἱ----{- -ἰν-ν -ἰν» 

ὀύτ᾽ ἄλκιμος πέφυκε. Τόνδὶ ἡμῖν ἔχω 1900 |--|- -Ιν -ἰν-ἰ- -ἰν- 

--ἷν-ἷν -ᾱ -ἷ--ἷνν 
--ἷν]νἰνἷ--ἷν- 
--ἷν-ἴν-ἷν-]-]νν 
Ε -ἰν-ἰ--ν -ἴνἰν- 

1905 [» «|» ἰ--ἰν-΄--ἰν- 

.” Ν . Ά Ν μή 

Καΐ νιν δοκῶ, τὸ πρωτον Ἠν πολυς παρ, 

σωτηρίας ἔπαλξιν' ἔίρηται λόγος. 

ΟΡ. Ὦ τὰς Φρένας μὲν ἄρσενας κπεκτηµένη, 

τὸ σῶμα ὃ ἐν γυναιξὶ φ9ηλείαις πρέπον, 

ὡς ἀξία ην μᾶλλον ἡ ανεῖν ἔφυς. 

Πυλάδη, τοιαύτης ὦρ᾽ ἁμαρτῆσει τάλας 

γυναικὸς, Ὦ ζῶν µακάριον κτήσει λέχος; [ντ]ν -[-ν ν]ν-|(- ιν» 

ΠΥ. Ἐι γὰρ γένοιτο, Φωκέων ὃ) ἔλθοι πόλιν, . -]ν -ᾖ» Ξ [- -[- -]» ν 

καλοῖσιν ὑμεναίοισιν ἀξιουμένη. [ν -ἰν τν] - -ἰν -ν -ἰΙ- - 

--ἷν-]--ἷνν ἴν-Ι-- 
1910 |--|ν -(- -Ιν -Ι--ίνν 

ο...” 
ΤΗΣ ΟΝΡΕΠΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε ην, µη πράτων οξυθύµου φεονήµατος, κτείγη σε, συ και σφάζε δέρην πάξθενου. Και δύχω, ήν το 
πρώτον πάρῃ πόλυς, νι’ χεόνω µαλάξειν σπλάγχνον γαρ πεφύκε οὖτε Ὀράσυς, ούτε άλκιμοςν”-- 
Τήνδε επάλξζιν σωτήριας ἅμειν έχω" λόγος ειρήται. ΟΡ. Ω κεκτήµενη µεν τας άρσενας Φβένας, δε 

4 / { / « / / / / / / / 4 το σώμα εν 9ηλείαις γυναίζι πεέπον, ὡς ἔφυς μάλλον άξια ζην η Φάνει. Πύλαδη, άρα τάλας ἁ- 
µαρτήσει τοιαύτης γυναίκος,η ζων πτήσει µακάριον λέχος; ΠΥΎ.. Γαρ ει γενοίτοι δε ἐλθοιπόλιν Φώ- 
Χεων, αξιούµενη Καλοίσι ὑμιεναιοίσι. ΟΡ. Δε τίνος χρένου Ἑρμίονη ἥξει ες οίκους} Ὡς τὰ άλλα γε 
Είπας Χαλλίστα, είπερ ευτυχήσοµεν ἑλόντες σκύμινον ανόσιου πάτρος. 

ΟΡ. Ηξει ὃ) ἐς ὀΐκους Ἑρμιόνη τίνος χρόνου: 
9/ 2 5 3/ 2 4 

Ὡς τᾶλλα γ είπας, ἔιπερ ἐυτυχῆσομεν, 
/ ο ο / 3 / κ ωξ 

κάλλισθ, ἑλόντες σκύμνον ἀγοσίον πατρὸς. 

ΤΕΑΝΒΙΙΑΤΙΟΝ, 
Ῥιΐ εἸου]ά Ἰα, ποί σον εγηΐτρ 5 ἄΠΘΤΥ {ΕΠΡΕΙ, δΙαγ ἰπες,--- ἆο ἴἶχοι 

οἱεο σαξΏ {πε τΏτοαί οἱ {πε γ]γρ!η, 
ΑπΏά 1 (]η]ς εἶναι, αἰ(λουσΏ αἱ ῆγςί Ώε «οπε-ίο-5 Ὀἱσ, Ἶα ννἨ]] Ίη (ἴπιε 

βοΠεη Πὶς Πεανί:---{οΥ {ο ἶ5 πεϊίπεγ ΠαΓάγ, που να]ίαπ!, [ Εηηρ]ιαεἰσαἰἰψ. ] 
ΤΗΙ {ογίτοςς οί βα{είγ {ος 5 Ώανε 1 :---ΠΙΥ ρ]ᾶῃ Ώας Όεεη εἰαίοᾷ. 

ΟΚΕΡΤΤΑ. [1π αοσεπές ο/ έ]ιε πιοδέ ιφιια[ίβεα αάπιϊγα(ἶοπ.] Οἱ ἴἶχοι (ἶπαί 
Ἠαρί Ἰηάεεά α πιαξου]πε πη]ηἀ, Ὀνία [οΓΙΏ ασιοηρ ἀε[ίσοσίε (ειηα]ες Ὀεαι1- 
ίεοις, (ο-ναί-α-άεργεε αγί (μοι ΠποΡε ννογίΏγ {ο (νε (μαη {ο ἀῑε] 

[Τιπίπρ ων Γεγυοιγ {ο Μὶς.Γγἱεπᾶ. | ΡΥΙ8ἀξε, νΙἱέί]χοι Όε πιἰεγαὈΙγ 
ναών ο{ ευ] α ΨΟΠΙαΠ, οὗ, ἀνεἰ]{ηρ νὰ πεν, νη]ί (που ουίαϊῃ 
[Ἠ]5 ΠαΡΡΥ πιαγγίαρεὸ - 

Ῥνιαυςς. [δἱρλῖπρ, γε Ἱιοροβι].] Ἐου νοιι]ά ἵτ πιὶσΏί Ὃε 5ο,---απά ἶιαί 
δε «ου]ά «οἵηε ἴο ἴμε εἰίγ οίπε ΡΠόσεαης, πεείησ- νΠ11-Πες-ἀεδετίβ 
1π «ρ]επάϊά πυρί]α]ς ! 

ΟπΕΣΤΕΡ.[ Το Εἰόειγα.] Βαϊ αἱ ν]ναί εἶπλε η]! Πεγπήοηδ γείάγη Ώοππε ὃ 
5ἱΏοε 8 ΓΟΓ {χε Τεδί {η 5οοίἩ (οι Ὠαδί 5ΡροΚεηΏ πιοξί-αἀπιίγαβίγ,---ἵψε 
οοι]ά εΙοσεεά ἵπ εαίελίπσ {ηε νΠε]ρ οΓ 1ο ἱπιρίοις {αίμεγ! | 

1197. σὺ σφάζε παρθένου δέρην, Η{ΕΤΑΙΙΥ, 
ἆο ἔ]νοι δἱίαῦ έ]ιε ποε]ο οἱ έ]ιε υἰγοίπ, 1. Θ., 4ο 
ἔ]ιοι εἰαιρ]ιον [ευ ὑν (ιδ έἶηρ; ἐ[ι δισοτά 
πίο Ίιου έΙιγράί. 

1906. Τ116 ΠΙΟΓΘ 6ΟΠΙΠΠΟΙ Ιθο(ἴομ Ίος 
ἵ8 ἁμαρτήση. ΒΟΠΏε Ιπᾷεεὰ εομίοπὀ {οι ἆ- 
µαρτήσεις. Απά Ἰηδίεας οξτάλας, νε Ἠαγ. 
Ιείαη ΜΕ. 1η ει Ἐ]είι Μηδόιπη Ἠαδφί- 
λης---ᾱ {εν 011618, φίλος. 

1906. ΑΙάῑιδ οὐ 1(οἆ ᾖ---Βταπο, (τοπα 
οοπ]εοίμς, ἤ; α γεαάίηρ Ώογβο Ίναρ {ο]- 
Ιονε.---ᾱιιά νν 1 (ἰν Εἰμῖν Γεηαι]ς:  ρύ(ετῖθ 
οἱ ἧς Ιέροτθ,’ 

1909. ἔς δίκους, αἆ ἀόπιος νε] αἆ ἀόπιιπα. 
1410. ΑΙ ἴῖς νειδε Ὦοἵβδόοη (ος 9 

{ο1ἱοννς: «“ ἐὶ τάδ᾽ Α]ά1ς, 9εὰὶ ἔίπερ Μ55. 
ΡΙήν]πηῖ,----δαηρέηἆα δι)! ἐυτυχήσομεν ἓν 
λόντες, αἱ ἠυτύχει βαλὼν, 1ΡΙ, Τα. 900. 
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ΗΛ. Καὶ δη πέλας 0 δωμάτων ἔῖναι δοκῶ, |--ι» -ἰ- -ἰ» -|- -ἰν- 

τοῦ γὰρ χρόνου τὸ μῆκος ἀυτὸ συντρέχει. ερ» »- 
ΟΡ. Καλῶς' σὺ μὲν νῦν, ἔύγγον Ἠλέκτρα, δόµων [ν -|» -]- "|" "Ί-- ι-- 

πάβος µένουσα, παρθένου δέχου πόδα. 1915 |» -ἰν -ἵν -ἰν -» -Ίνν 

Φύλασσε ὃ), ἤν τις, πρὶν τελευτήθη φόνος, ιν "]» "]- "ιν ων τν 

3 ξὐμμαχός τις, 3 κασίγνητος πατβὸς |- -ιν -ᾖ» -ι» -]- -[» - 

ἐλθὼν ἐς ὀΐκους ΦθΊ᾽ γέγωνέ τ΄ ἔις δόµους, |--ιν -ιἰ- -ἰν -ἰ» -ν- 

} σανίδα παίΐσασ, Ἀ λόγους πέµψασ ἔσω. |- νυν -|--ιν -]ι--ι-- 

Ἡμεῖς ὃ' ἔσω στείχοντες, ἐπὶ τὸν ἔσχατον 1920 |--ιν-|--Ινννν-]νν 

ἀγῶν ὁπλιζώμεσθα φασγάνω χέρας, ἱν-ίν -Ι----ν -ἷν» 

Πυλάδη' σὺ γὰρ δὴ ξυμπονεῖς ἐμιοὶ πόνους. |» ύ -» -]- -]» τον -ᾖ- π 

-α δῶμα ναΐων νυκτὸς ὀρφναίας πάτερ, |- -]ν -]- -ἷν -]- -» ν 

καλεῖ σ᾿ Ορέστης παῖς σὸς ἐπίκουρον μολεῖν |ν -ιν -]- -ιν » »|- -]» .. 

τοῖς δεομένοισι" διὰ σὲ γὰρ πάσχω τάλας 12250 |-νν]ν-Ινννν -]- -]ν α 

ἀδύκως' προδέδοµαι ὃ᾽ ὑπὸ κασιγνήτου σέθεν, [νν-ννν]-νν]ν-|--ίνν 

δίκαια πράξας" ὑῦ 9έλω δάμαρθ ἑλὼν ἱ--ιν ||- -ἰν-ιν -ἰν- 

κτεῖναι σὺ ὃ ἡμῖν τοῦδε συλλήπτωρ γενοῦ. |--!--ἰ--ίν -Ι--Ι"- 

ΤΗΕ ΟΕΒΡΕΗΒ, ΑΝΡ ἘΝΟΦΙΙΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ, 

ΗΛ. Και δη δόκω νιν είναι πέλας δώμιατων, γαρ το αύτο μήκος του χεύνου σύντρεχει. ΟΡ. Κάλως" 
συ μεν νυν, Ἠλέκτεα Σύγγονει μιενούσα πάρος δόµιωνν δέχου πόδα πάρθενου. Δε φυλάσσε, Ἠν τις» 
πριν φόνος τελευτήθ»η τις ζύμμαχος ἡ κασιγνήτος πάτρος, έλθων ες οίκους φθη᾽ τε γεγώνε εις δό- 
µους, Η παισάσα σάνιδα, } πεµψάσα λόγους έσω. Δε ἥμεις, Πύλαδη, γαρ συ δη ζύμπονεις έμεοι 
πόνους, στειχόντες έσω, ὁπλιζωμέσθα χέρας Φάσγανω έπι τον έσχατον αγώνα. Ὦ πάτερ γαίων 
δώμα ορφναίας γύκτος, Ορέστης σος παις κάλει σε µόλειν επικούρον τοις δεομενείσι' γαρ δία σε 
τάλας πάσχω ἁδικως' δε πράξας δικαία προδέδοµιαι ὕπο κασιγνύτου σέθεν’ δαµιάρτα ὁυ Σέλω ἕ- 
λων κτείναι’ δε συ γένου συλλήπτωρ ἥμιν τούδε, 

ΤΒΑΝΒΘΙΙΑΤΙΟΝ, 

Ἐπεοτκα. Ένεη αἱγεαάγ, ππεἰΠίη]ςς, 5Πε πηιιδί Ὀ6 πεατ {λε Ποι5ε,----ἴος 
ἴΏε εχαοί Ιεησ([ ο{ τἴππε {αἱ1ε9. ΌΕΡΤΕς. Ἐχοε[ιεπί:---ἆο οι (πεγε- 
{οτε ποῖν, Ε]έοίγα ΠπιΥ εἰδίετ, γεπηαϊηίηρ {η-{γοηί-οί {πε π]αηδίοη, ανναῖί 
πε πιαἰἀεπ”ς αγγίναἰ. Απά νναίςῇι, Ἱερί αηγ-οπε, Ώεί[ογε {πε πιυγάεγ Ώε 
οοηδυηπηαίες, εἰίπει δοιηε αἱἱγ, ο ΙΏΥ {αίΠει7 Ργοίμες, οοπηῖηρ {ο {Ίε 
Ῥα]ασε {ογεσία|1 αδ:----απΏά ἆο (οι εουά-απ-αἰαγίη Πίο {Πε Ἠουςε,---εἷ- 
ἴπετ Ὀγ ΚποσΚκίησ αί ἰΠε ἆοοί», ος Ὦ} εεπάίηρ {γ νοῖσε ἵη νηλίη. [Το 
Ρήαςδν.] Λπά ]εί α5, Ο Ρύ]αάδς, ({ου (που γεγῖ]γ ἀοθί υπ ἀθγία]ε νηἩ Πηε 
1] Ἰα0ος,) ργοσεεάίπσ ἸΠ, αγἴΏ οἳγ Παπά νηὮ (πε 5υνοτά {ου (πε βπα 
ἰγυρρ]ε! [Γαἰ[ίπο ἄοιυπ µροπ οπε ἆπθε, ε εἶπερ ἠ απᾶς, απἆ γεδί5 5 
}ογε]καά οη έλεπι: Εἰέοίτα απᾶ Ῥήἱαᾶξδ αἶδο [ία ἐ]ιεῖγ ἐψεδ ροπ έ]ιε σγουπᾶ, 
εαεῖι οδέ]ι ]ιαπᾶς ἀευοιείψ εἰαδρεά.] ΟΠ! πιγ [αίπες, ἴμαί Ἱππαβίίεςί {Τε 
αΌοάε οΓσἱοοπαγ η]σΏ!, Ογόςἰδ8 {Ώγ 5οη ΊηνοΚκος (μες {ο οοπιε α 5σσοΓ 
ἴο {Υ δαρρ]ίαηπίς---Όεσαςε (γουσῃι ἴἼεε απι 1, (4ΠΠαΡΡΥ π]αη,) 5υΠεΓ- 
Ἰης αη]Ηδ]γ: απἀ, α]ίπουσῃ [ πανε αοἰεά πηεγιίογἰουνΙγ, γοίαπι Ι Ῥε- 
(αγεά ΡΥ (πγ Ὀτοίμευ:---νΏοςε π]{ε, Πανίηςσ φεἰζεὰ Ίος, ἶ νν]ς]ι (ο ἆε- 
5ίγογ: νερείογε 4ο ἴἶποι Όεσοπιε απ αχ αγ {ο 5 Τη (π]ς αβαῖτ! 

1919. Ῥοἵ5οῦ Ὦγ 8οππε ονειὶσ]ῖ ρτ0- | ΝΒΡ. Ἱανθ καί: απά ΠΙαΏΥ, ἀυτῷ {ΟΥ ἀντό. 
Εχεά ΠΥ, Ἰπαίθαά ΟΕΗΛ. ἴο Ιλ] νου»ο. 1914. Τη ρίαςε ος ῦν, Μ35. ραγίἰαΙ1ψ, 

1919. ΤΠ ἱογα]1γ, Γον οί ένο ἐἶπιο ἔιευοὴ , απά ΛΙάμς, Ίνανε δύ. 
ἰεπρέ]ι ἑαἱ1ἱε8, ἱναί 18, 8]ιε Ίια θε αἰγύαᾶη 1919. σαγίδας Λ]άιν εἰ ΛΤ55. αιήάαπῃ, 
6 οιεα δι[τεῖεί [επρε]ι ο) ἐἐππο, εοπδἰἀενἴπς | 5ο πιόίτο οο ιν εηἰέη{ὸς πιά]οΓ Ρ818 σανί- 
{λε ριιηροθε/ογ το]έοἷι θἷιε ιθενΕ, απά ἐ]ιο ἀῑν- | δα. ΒΟΕΡδΟΝ. 
{απος. ΕΟΧ τοῦ, ΤΠ (]β νοτςε, Οαπΐου αιμα 1991. Α ἔονν ΜΒ, Ἰανο ὁπλιζόμεσθα. 



86 1999, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 
τ / / . ο 5 ἁ Ν 

ΗΔ. Ὢ πάτερ, ἵκου δᾳτ᾽, ιν κλύεις ἔσω χθονὸς 

τέκνων καλούντων, ὃν) σέθεν 9νήσκουσ᾽ ὕπερ. 19250 |» -ἰ- -]--ίν-ι--ινν 

ο”... ΠΎ.Ὢ ἕυγγένεια πατρὸς ἐμοῦ, κᾶμιὼς λιτὰς, 

᾿᾽Αγάμεμνον, ἔισάκουσον, ἔκσωσον τέκνα. 

ΟΡ. Ἔκτεινα µητέρ. ἩΠΥ. Ἠψάμην ὃ ἐγὼ ξίφους. |--|ν -ᾖ- -|ν-Ι»-Ιν- 

ἩΛ. Εφὼ δέ γ᾿ ἐπεκέλευσω κάπέλυσ ὄκνου. [υ ιν» υ]» -]ω -|ν -|ν - 

ΟΡ. Σο), πάτερ, ἀρήγων. ΗΛ. Ουδ ἐγὼ πρὀύδωκά σε. |- νν]ν -]--ἰν-ἰ--ινν 

ΠΙΎ. Ούκουν ὀνείδη τάδε κλύων ῥύσει τέκνα: 13960 |- -]ν -]- ν ν]υ -- -]» ν 

ΟΡ. Δακρύοις κωτασπένδωσ. ΗΛ. Εγὼ ὃ ὀΐίκτοισίγε|νν -]ν -||--ἰν -ᾖ--ἰν» 

|-]κν-ν Ισ -]ν- ΠΥ. Παύσασθε, καὶ πρὸς ἔργον ἐξορμώμεθα" 

ἐίπερ γὰρ ἔίσω γῆς ἄκοντίζουσ ἀραὶ, |- -ἰν -ἰ- -ἰν-Ι--ἰνν 

κλύει' σὺ ὃ, ὦ Ζεῦ πρόγονε, καὶ Δίκης σέθας, |ν Ξ |ν -]- ο »]ν -ν -]ν - 

δότ᾽ ἐυτυχῆσαι τῷὸ ἐμοί τε τηδέ τε᾽ 1941 |» -ν -|- -ἰν -ν -ἰν ν 

τρισσοῖς φίλοις γὰρ ἓῖς ἀγὼν, δίκη µία, |--ἰ- -Ιν -Ιν-Ιν-ινυ 

[τσ] -]ν -ἵν-ἴνἷνν 
ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΒ, ΑΝΙ) ἘΝΟΙΠΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΗΛ. Ἴκου δήτα, ω πάτερ, ει ἔσω χθόγος κλύεις τέκνων καλούντων, ὃι 9νησπούσι ὕπερ σέθεν. ΠΥ. 
Ὦ ζυγγενεία έµου πάτρος, εισακούσον, Αγαμέμνον, και ἔμιας λίτας, εκσώσον τέκνα. ΟΡ. Εντεί- 
γα µήτερα. ΠΥ. Δε έγω ἥψαμην ξίφους. ΗΛ. Δε έγω γε επεκελεύσα και Επελύσα όχνου. ΟΡ. Α- 
θήγων σοι, πάτερ. ἩΛ. Ούδε έγω πεο-εδώκα σε. ΠΥ. Ούκουν κλύων τάδε ονείδη ῥύσει τέκνα»; ΟΡ. 
Κατασπένδω σε δάκευοις. ΗΛ. Δε έγω γε οικτοίσι. ΠΎ. Παυσάσθε, και εζορµιώµεθα προς έργον' 
γαρ είπερ άραι αποντιζούσι είσω γης, κλύει' δεσυ, ω Ζευ πρόγονε, Χαι σέθας Δίκης, δότε ευτυχή- 
σαι τῶδε τε ἔέµοι τετήδε᾽ γαρ τρίσσοις Φίλοις ἓις άγων, µία δίκη οφείλεται) ἁπάσι Ἡ ζην η 3άνειν. 

Ἂ ρ9 ην ἊἎ ” } ὅπν ἅπασιν, Ὁ 9ανεῖν ὀφείλεταιν. 

ΤΕΑΝΡΙΙΑΤΙΟΝ. ὲ 

ἘμΕοτεΑ. Οοπιε (εη, Ο [αίμετ, 1 Ῥεπεαίῃ (πε Ἐανίῇ οι Ώοατγεςί {Υ 
οἰη]άγεη σα11,---Ἡἶιο ἆγε ἆγίηρ {ου {Πγ 8ακε ! 

Εσιατςς. [Εετοεπῖψ. ]Ο τε]αί]νο ο{ ΏΥ {αίΠει, ρἶγε-εατ, Ασαιπέπιηοη, 
{ο ΠΙΥ ΡΓάΥΕΤΕ αἱ5ο,---Βαὖε {1Υγ ελΙ]άτεῃ | | 
 ΟΚΕΡΤΕΡ. [Επιηπρϊψ.] 1 51ενν ΠηΥ πποίπετ! Βσίιλνςς, Βυί Ι ἀϊγεοίεά (πε 
βινοτά! Ἐπεοτκα. Απά 1, αἰ-]εανί, ρτοιηρίεἆ γοιι, απά τἰά γοι οἱ ἀγεαά ! 

ΟΚΕΡΤΕς. Αἰάΐης {Πεε, 5ἱγε ]----ἨΕΟΤΕΑ. [ 4ρρεαἰἰπσίν. ] Νεϊί]εν ἀῑά 1 
αυαηάοη {πεε! Ῥστανςε. Ι]ί {που ποί (Ἠεγείογε, Πεαγῖηρ έεβε εχΡρτο: 
Ῥταίίοης, Ῥγοίεοί {ΠΥ επ]]άτεῃ ὃ 

ΟκΕΣΤΕΕ. [ Ρὰεοιδίγ. 1 Ῥοι! Πραίίοης αροη ἴεε ΨΙίΏ ΠΙΨ {(εαγ», Ἐες- 
τεΑ. Απά 1 1ηάεεᾶ υΙί ΠΙΥ ]απεηίς] 

Ένιαρςς. [Το ΟγΥέ5έξε απ Εἰέοίτα.] Όεαςε γε, απά εί 9 Πασίεη {ο {πε 
ἀεεά :---ἴου, 1{ ΡΓαγείΕ ρεπείταίε {ο Ὀερεαίμ (πε Ῥατίῃ, Ώε Ἰοαγε: [ζεαἱς- 
ἴπρ 5 ἐγεδ απιζ Πῖς ιαπ ᾶ» ζπ Ργαγετ {ο ]ιεαυέπ. ]απὰ ἆο ίπου, Ο 9) ἀρίίετ, οὐ 
ΔΠΟερίος, αηά ίοι τευεγε-ἀείέγ ος ἀδίΐσε, σγαηί δισσεβ»-ίο ΠΙπι-Πεγε- 
Ῥγεσεηί, απά {ο 1ης, απά {ο [Π]ς νἱτρῖη :---Ῥεσαιιδε οΥεΥ 15 (μτεε {γἱειιάς 
ἆοες οηε οοηΠ]οί---οπε {αΐε Ἱπιρεπά,---{οἵ αἰἰ {ο [1νε, οἵ αἲὶ {ο ἀῑεί [Ες- 
οιιπέ Ογέδίἔ5 απ Γήαᾶξς τοδοἰμέείψ, {ο έ]ιε Ῥαΐαςςα.] 

3991. Ῥθ]αάθ αρρεα]ίης (ο Αραπιόπι- 
ΏΟΠ 5ίγ]68 Μπα (16 γεἰα(ἶνε ο(μ1ς {αίπες, 
πνλ]οἰι ῦν ππαττίαρο ἴιο οαγίαἰπ]Ιγ ννας, 38 
ΑπαχίὈία {ο ννῖ(ς οἱ Βιτόρῃίας απιά ΠΙο- 
{Πες ος Ρύ]αάδς, να» δἰδίοΥ (ο Αραπιόπι- 
ΠΟΠ απά ἠΤαμε]άμ». 

1984. Μ55. αιιὰ οὐ λτοις ἀῑΤεν η Επῖς 
1πο. Τμε Βομο]ίαδί 5εειῃ8 {ο μαᾶνε Τεαά, 
χἀγὼ δ᾽ ἐπεκέλευσα. Μιδρτανο οοπ]εοίαί- 

εἰ ἐπεγκέλευσα, {0 ια οπ{]το δα{ἱ5[αςΠΊΟῃ 
οἳ Βταποῖς. 

1956. Λ]άας απ Ἰπάσςεά 56νετα] εατ]γ 
98, Πανο ὀυκοῦν αΏᾶ ῥῦσαι. Ἔ]ιο ΦοΠο]]- 
αδί εχρ]αῖης ὀνείδη (Τα Μπὸ, εαρτοὐταξἰόπες) 
ΡΥ τῶν ἐυεεγεσιῶν τὰς ὑπομνήσεις. 

1241. 95. Βοϊμαίο υα6ίννθεη δότ᾽ ἵπ 
έπε ρ]ατα!, απᾶ δός ἵη {1ο Ἱπρι]αγ. 

1945. ὀφείλεται, Π{ΘΓΑΙΙΥ, ἐ9 ἆμο, 
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ΗΛ. Μυκηνίδες ὦ φίλαι, [Στροφή.] νυν -ν- α 

τὰ πρῶτα κατὰ Πελασγὸν ἕδος Αργείων-- 13245 |. [νυν ν-ννν]--Ι-β' 

ΧΟ. Τίνα 9ροεῖς ἀὔτὰ», πότνια» Παραμένει [νυν -ν--νννννν- γ΄ 

φὰρ ἔτι σοι τόδ ἐν Δαναϊδῶν πόλεν. νυν Ιννν-ν- νή 

ΗΛ. Στῇθ ἂν μὲν ὑμῶν τήνδ ἁμαξήρη τρίθον᾿ |- -Ίν-|- -]μ-]- -ινν ε΄ 

ὧι ὃ ἐνθώδ ἄλλον ὀΐμον, ἐς Φφρουρὰν δόµων. - -Ί»-]ν -]ν---]ν - 4 

Χο. Τί δέ με τόδε χβέος ἀπύεις; 1900 [ννν]ννν]ν -ἰν 3 σε 

"Ἐνεπέ µοι, φίλα. [νυν τν - 9/ 

ΗΛ. Φόθος ἔχει µε, μή τις ἐπὶ δώµασι [ννν-ν νυν -ν- ν 

σταθεὶς ἐπὶ Φοίνιον ἁῖμα κν]-νν|-νν]-ν κ’ 

πήµατα πήμασιν ἐξεύρη. |-νν]-νν]- -|- λ’ 

ΗΜΙΧ. Α΄. Χωρεῖτ΄ ἐπειγώμεσθ'' ἐγὼ μὲν ὀῦν τρίθον |- -ᾖυ-]- -)ν-ιν-ιν» μ 

πήνὸ, ἐκφυλάξω, τὴν πρὸς ἠλίου βολάς. 1256 |--ἰν-|- -]ν-ν-ἰν- ν΄ 

ΗΜΙΧ. Β΄. Καὶ μὴν ἐγὼ τὴνδ., Ἄ πρὸς ἑσπέραν φέρει. |-- -[ν-||--ιν-Ιν-Ιν- ἐ 

ΗΔ. Δόχμια νῦν κόρας διάφερ. ὀμμάτων νυν ννν-ν- ή 

ἐκεῖθεν ἐνθάδ, ἔγτ ἐπ᾽ ἄλλην σκοπιάν. [-ἰ--Ιν-Ιν-|-νν- αγ 

ΧΟ. Ἔχομεν ὡς Σροεῖς. 1960 [τν -ν- 6 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΌ ἘΝΩΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΗΛ. Ω Φφίλαι Μυκήνιδες, τα πρώτα κάτα Πελάσγον ἕδος Αὐγείωγ---ΧΟ. Τίνα αὕταν Ὀεόεις, πότ" 
νια }Γαρ τόδε έτι παράµενει σοι εν πόλει Δανάϊδων. ΗΛ. Στήτε ὧι ὕμων µεν τήνδε ἁμαζήρη τρίθον᾿ 
δε ὧν ένθαδε άλλον οίµον. ες Φρούραν δόµιων. ΧΟ. Δε τι χρέος άπυεις µε τόδε; Έγεπε µοι φίλα.ΗΛ. 
Φόθος έχει µε, μή τις στάθεις ἐπι δώμασι έπι Φοίγιον ἀέμια εξεύρη πήµατα πήµιασι. ΗΜΙΧ. Α᾽. 
Χωρείτε' επειγωμέσθα" έγω ουν μεν εκφυλάζω τήνδε.τρίθον, την προς βόλας ἥλιου. ΗΜΙΧ. Β΄. Και 
έγω µην τήνδε, ἡ φέρει προς ἕσπεραν. ΗΛ. Νυν διάφερε κόρας όµµατων δόχµια εκείθεν ένθαδε, 
είτα έπι άλλην σκόπιαν. ΧΟ. Έχομεν ὡς Σέόεις. 

ΤΕΒΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 

Ἐπεοτηλ. [ Το τε Οιογις ἴπ ἐἶιε δαςκ-στουπά.] ΟὉ ΤωΥ {τιεπάρ, πε ΜΥ- 
οέι]ἀδᾳε, (πε {ογεηιοφί αἱ {χε Ῥε]αεσίαη 5εαί οΓ {Πε Αγοΐνες--- 

Οποπυ».[ 4οαποῖπρ.] Ναί οςγ αγί ἴποιι γαἰδίωρ, Π1Υ γεδρεςἰεἆ ηλίς- 
{γεβςὸ Έογ Π]5-αρρε]]αἴίοι 5111 ανναἰῖς θε 1Π (ηε οἰίγ οΓίπε Ὠάπαϊ, 

Ἐ]εοτκα. [Ροἰπέῖηρ. | Βιαπά γε 5οῦηε οΓψοι Ώετε ἰπ (Πἱ9 γγαίΏ-γυί νναγ, 
ΔηΏά 8δοΠηε ο{ γοιι (Ίεγε η {οί οἴμεν ραίΏ, Τη ν/αἰοΏ ο{ (πε Ποιςθ, 

Οποπυ», [2111άἱψ.] Βαϊ {ου ναί ραγροδε ἀοθί (ἶχοιι Ὀἱά πηε ἐἰὶςὸ Τε]! 
πῃε, ἀαγ]ηρ | | 

ἘΠΕοΤΗΑ. Ἐεᾶγ ρο888β»δες Π1θ, Ἰεδί αΠΥ 9Πε, 5Ιμαίε αρουιί (πε Ρραΐαςσε 
ΥΕ: {Π]6 πιήγάεγοις ἀεεᾶ, οοηίτίνα εγἰ] αροη ενἰ]ς! [Τε (]ογις /ογπις 
ΜέΦε({ ἐπίο έτυο αἴοίσίοπο.] 

1. ΡΕΜΙΟΗΟΝΟΑ. [ Το οπε αποί]εν.] 6ο γε:---]εί 5 Ἠδίεη: 1 ίπεη [Τα- 
Αἶπς ρ ἐ]ιοῖγ δαζοπ.] ννὶ]] πάεεά σω αγά εἰχ]ς τους---ἰΠῖ5 οΏς {ονγαγά» {1πε 
ογΙεηί-ΏεαΠης οΓ {Πας 51η. 

3. ΔΕΜΙΟΠΟΝΟ5. Απά 1 [οτίγοῖ] είς, νΏίο] ]οαᾶς {ο εἶε ν/α»ί. 
Ἐιεοτκα. Νον {άΓῃ {λε σ]αηοες οἳ γοιγ ογθς αξΚαπος, (Ἠαί-ν/αΥ (λ]ς- 

Ψαγ,---ἴπει οἩ δοπ]ε οίπει γίεῖν. Οµοκυς. η/ε ατα α {Ποιι οοπηηθη ἆθςί. 

1245. τὰ πρῶτα, ἔ]ιε Γογεηποδί, απά πιο | {δι γαδοτρκΙί ἘτήηοΚκ]αδ φαντάζεται Ρτο 
ἂι πεῶται. Ὠθε {λε ποῖε αἲ νου. 919 ΟΕ {116 | πεοσέρχεται.-----Ηθ 5Ώ]οἶηδ: έν πιά]αὶ 44 - 
Μεἀόα. ῬΜιδρτανο ργοροφείὶ {ο ρίαςς ἕ- | 4θτε ὦ εκ Ῥατίδίόηδίαπι ἄπο:” Ῥαά]γ. 
δος αἱ1θη, Ιηδίεαάἀ ο{ Ὀδίογε, Αργείων. 1950. Τη ρ]αςε ο{ µε, ΛΙάι8, αμ Μ 95. 

1946. Ῥοἵδου Τη μῇ8 πηοίε 0η {ἡ]ςνειδο, | Ραγί]Υγ, ἸἼανθ οι; 8π ἴπ {νε μεχί νθυ»ε 
888: -----' ἀὐτὰν ΡΓΟ ἀυδὰν εκ οομ]οσιύτᾶ | ἔννεπε, ἴο ννλ]ο]ι 1 9866 πο οῬ]δοίοη. 
Μικατάν]ϊ αοριάν]ὲ Βτύηςζΐπ8,---αποᾶ | 1969. Ῥοσβοη νἰδηεά {ο 1θ8ἆ παλισκ2- 
νότα ν]άέέαγι---Τη αμἰδιτόρ)ῖσο {οἱ οἶ- | σιὰν 6ος ἐπ᾽ ἄλλην σκοπιάν. 
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ἩΛ. Ἑλίσσετε νῦν βλέφαρα [Αντιστροφ”.] |» .υνν.ννυω α΄ 

κόραισι, δίδοτε διὰ βοστρύχων πάντη. |ν-ννννν-|-»|--||- μὸν 

ΗΜΙΧ. Ὅδε τις ἐν τρίθω θαντάδεται} Τίς ὅδ᾽ ἄρ ἆ ἅμ-Ιννν-ν-|--ν-Ιννν- 

φὶ µέλαθρον πολεῖ σὸν ἀγρότας ἀνῆρ; [νυν -ννννν- ὅ 

ΗΛ. ᾽Απωλόμεσθ ἄρ, ὦ φίλαι' κεκρυµμµένους 1965 |ν -Ίν-]ν -]--» -]»- ἔ 

»ρας ξιφήρεις ἀυτίκ) ἐχθροῖσιν φανεῖ. |--|---Ξιν-||--Ι»- ὅ 

ΗΜΙΧ. Αφοθος ἔχε' κενὸς, ὦ φίλα, νυν ]ννν]ν -ἰ- - η’ 

στίρος, ὃν ὂυ δοκεῖς. ἱννν-ν- 9 

ΗΛ. Τ{ δὲ, τὸ σὸν βέθαιον ἔτι µοι μένει} νυν -ν-Ίννν-ν- πι 

Δὸς ἀγγελίαν ἀγαθάν τιν, 1210 µε] -νν]|-ν ν[-ν κ΄ 

ἐν τάδ ἔρημα τὰ πρόσθ ἀυλᾶς. |-νν]|-νν|- -|- λ’ 

ΗΜΙΧ. Καλῶς τά Υ᾿ ἐνθένὸ, ἀλλὰ τὰἀπὶ σοῦ σκόπει, [ν-ιν-]--Ιν-ΙΙ»-Ι-- μ' 

ὡς ὀύτις ἡμῖν Δαναϊδῶν πελάζεται. |--]ν-Ι-ννν-ΙΙ--]νν ης 

ΗΜΙΧ. Ἐις ταυτὸν ἥχεις' καὶ γὰρ ὀυδὲ τηὸ ὄχλος, [-[ν-|--ιν-ΙΙν-ΙΙ»- 

ἨΛ. Φέρε νυν ἓν πύλαισιν ἀκοὰν βάλω. 1215 Ίννν-ν-νννν-  ό 

Τί µέλλεθ”, ὃν κατ ὀΐκον, ἐν ἠσυχία [νι -Ιν-Ιν--νν- σα’ 

σφάγια Φφομίσσευ } ἱνν-- -- ωἑ 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΒΗΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΡΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

ΗΛ. Νυν ἑλίσσετε χοραίσι Βλέφαα δίδοτε δία βόστρυχων πάντ. ΗΜΙΧ.Α΄. Ὅδε τις φαντάζε- 
ται ΕΥ τρίοῳ} 5 Τις άρα ὅδε ά ἄγεντας άνηρ πόλει άμφι σον μεέλαθρον } ΗΛ. Απωλομέσθα ά ἄρανω φί» 

λαι’ αύτικα φάνει εχθροίσι κεκρύμεµενους Ἀήρας ξιφήρεις. ΗΜΙΧ.Α’. Έχε άφοβος' στίθος, ωφίλα, 
ὃν ου δόκεις, κέγος. ΗΛ. Δε τι, το σον ἔτι μένει βεθαίον μοι} Δος τίνα άγαθαν αγγέλιαν, ει τα τάδε 
πξόσθε αύλας ρήμα, ΗΜΙΧ. Β΄. Τα ενθέγδε γε κάλώς, άλλα σκόπει τα ἔπι σου, ὡς ούτις Δανάϊ- 

δων πελάζεται ἥ ἅμι. ΗΜΙΧ. Α’. ἥκεις εις ταύτον" γα ούδε και όχλος τήδε. ΗΔ. θέρεν νυν βάλω 
άχφαν εν πυλαίσι. Τι μέλλετε; ὃν κάτα οίκον; φουίσσειν σφάγια εν ἠσύχια Ἡ 

ΤΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ., 

ΈΙΕΟΤΑΑ. [Ιπιραρείοπαίεἰψ.] Νου το]! ΥΠ γοιτεγες Ρε(ψ]χί γουτ εγε- 
Ιιἀ,---ἁατί (πεπι (ἩγουσΏ γουγ τ]ηρ]εί5 ἵπ-εγεγγ-αάἰγεσίίοι | 

1. ΘΕΜΙΟΗΟΕΟὖΝ. [Γιοομῖπρ {ο ἐ]ιε [6ῇ1.] 15 16 απγ Ὀοάγ αρρεαΓΑ 1η {πε 
το) Πο ἶ5 ἰαί οοὐΠί{Υ {εἰ]ονν ΊοαΏσες αθουί {1γ τεδίάεποε ὲ 

Ἐτβοτκα. [Ραἱριαέϊπριν. ] ΊΝε αγε ἀπάοηπε {Ίεη, ΟΠΩΥ [ΠΠειιάς: πε χν1]! 
Ἱππηεα[αίε1γ ἀϊδοίοςε {ο {με {οε (Πε Ιαγκίηρ Ὀεαςίβ-οί-ρΓεΥγ αγππεά-νν Π{]ι- 
τπείγ-δννογᾷς! 1]. ΘΕΜΙΟΗΟΝΟ». [1.οοΚῖπρ Ίιογε ο ψά Βε {εαί]εςε:---- 
πε τοσα, Ο Γγιοηᾶ (σα (που (π]η]εσί 15 ποί) ἶδ οἶεατ | 

ἘιΕοτεα. | Το ἔ]ιε οέ]ιεν δεπιίε]ιογης.] Βαΐ ναι ὁ----Όοες {]π]πε «{1]] τε- 
Πιαίῃ 8εοιΓε {ΟΓ πιεὸ (γε Πῃε 8οΠ]ε ϱοος Εάΐηρς,---ΗΠείἩεςσ (λε 5ρασε 
Ρείογε {1ε Ἰπα]] Ῥο εππρίγ. 

9. ΘΕΜΙΟΗΟΡΟς. ΑΙ! πετε, αί-]εαςί, 19 νγε]]: γεγείοτε [ Το τε οἱ]ιεγ δε- 
πιῖς)ιογι5.]5εε {ο {Παΐ Ὀγ {Πεε, α5 Ώο ΟΠ6 οΓί1ε Ώάηαϊ ἶς αρρτοασΠίηρ 5 

1. ΘΕΜΙΟΗΟΝύΝ. ΤΠοι αγί 6ΟΠΊε {ο {Ώε 8αππε τερογί γη πωε:----{οἵ πεῖ- 
(ηευ, ἰοο, 5 ἴεγε αΏΥ β{ἰτ 1η-{Π]ς-ἀϊγεσίῖου. 

ἘΙΕΟΤΕΑ. Ο«οηΏ]ε 1 ν]] ποἵν εεης ΠΠΥ γοῖοε ἵπ αἱ {Πε ἆοογς. [ Κοἴπρ αρ {ο 
έλιε ογ-Λοῖε, απά οα[[ἶπρ ἐ]γοιισὴ {1ο ΟΥένεὲ απἀ ΕΥΙαάξ», ωλλόπ.] ΥΝΗΥ 
ἀε]αγ γου, Τε ἰἶαί αγε 1Η {Πε ἥουςς, (ο βαστίΊσε γουγ γ]οίἶπα 1η ςἰ]]]πεςς ὃ 

1965. ὮΟΙΒΟΠ Ἰᾶς ϱΙνθη φαντάζεται, 08 1967. Τη ΑΙάϊιβ”5 {εχέ {16 γεαἵηρ ἴβκε- 
Ώια οομ]εοίγε οἱ Βνυνο]ς, {ῃ ]ῖθιι ΟΕ προσ- | γὸς γάε: ἄπᾶ σὺ δοκεῖς 1η {λε πεχί νειςθ. 
έρχεται ος ΜΕ. αιιὰ εἰ ίσοι». ΜαΠΥ νι { 1270. τινά μοι Λ]άμς εἳ Μ9:5., 5εὰ µοι 
8Ο3Η 1] γου»ο, 1 ἀοιὺέ ποτ, ἵη α ΠΙΠΠΘΕ | ν{τὶ ἀόεῖ(εαγς {πε ]εαιπεά ΡΓΟ(ΕΒΦΟΓ)6- 
νογγ ἀπετεηί {οπι ναί Ἀμονο. Ἰεεῦτε Ριόρίει πηόίτη. 

1466. Α]άμβ [ας ἐχθροῖς ἢ ὃν φανῇρἈπάδθ-ι 1279. ΟΕ] Πηε νατίοις ]εοίῖοη αγθ 
νογα] ΜΒΝ, ἐχθεοῖς ἓι φανεῖ. | {ουηά;, {0Γ ννμ]ο δεε ΏοΓεομ” ποίθ, 
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Ὄυκ ἐισακούουσ’. Ὢ τάλαιν ἐγὼ κακῶν. |- -ἰν -|(--|»-]ἰ» -|ν - 

2Α0' ἔις τὸ κάλλος ἐκκεκώφωται ἔΐφη; |- -[ν -ν -]» -|- -[» ο 

1950 ]1--»-|-- Τάχα τις ᾿Αργείων 

ἔνοπελος ὁρμήσας |» νν-|-- 

ποδὶ βοηδρόµω |» νω -ᾖ» - 

ννν|-- 
--ἷν -ἴν-ἰν ἷ--ἰν- 

1986 |- -Ίν -ἰν -ἰ- -ἴν -ἰ-» 
... 

µέλαθρα προσµίξει. 

Σκέψασθε νῦν ἄμεινον' ὀνχ. ἕδρας ἀγών' 

ἀλλ ὧν μὲν ἐνθάδ᾽, ὧν ὃ ἐκεῖσ ἑλίσσετε. 

ΧΟ. ᾽Αμείθω κέλευθον 

σκοποῦσαω πάντα. 

ἘΛ. Ιὼ Πελασγὸν "Άργος, ὄλλυμαι κακῶς. |- -ἰ» -ᾖν -]» -ᾖ» . |» - 

ΗΛ. Ἠκούσαθ Άνδρες χεῖρ ἔχουσιν ἓν φόνω. |--]»-||--ἰν-ί--ιν- 

ορ ννήμ ον 
ἱνν|-νν]-νν]-νν 

Ἑλένης τὸ κώκυμ᾽ ἐστὶν, ὡς ἀπεικάσαι. 

ΗΜΙΧ. Α΄, ΤὮ Διὸς, ὦ Διὸς ἀέναον κρώτος, 

ἔλθ᾽ ἐπίκουρον ἐμοῖς φίλοισι πάντως. 

ΕΛ. Μενέλαε, 9νήσκω' σὺ δὲ παρών μ ὂνκ ὠφελεῖ». |νν-Ίν-||--ν]- -ἰ- -ἰν- 

|- "ν|- υν]-ν]- »|-- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΔΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Ουκ εισακουούσι. Ώ έγω ταλαΐνα κάκωγ. Άρα ζίφη εκκεκωφώται εις το κάλλος; Τάχαττις Αργεί- 
ων ὁρμήσας ἔνοπλος πεοσμείξει µέλαθθα βοήδροµιω πόδι. Νυν σκεψάσθε αμεύον’ ουκ άγων ἕδρας" 
άλλα ἑλίσσετε, ἂν µεν ένθαδε, δε ὧι εκέίσε. ΧΟ. Αμείθω κελεύθον σκοπούσα πάντα. ΕΛ. Ίω Πε- 
λάσγον Ἂργος, κἄκως όλλυμαι. ἩΛ. Ηκούσατες Οἱ άνδρες εχούσι χείρα εν φόνω. Έστι το κω- 
κύμα Ἔλενης, ὡς απείκασαι. ΗΜΙΧ. Α΄. Ω Δίος, ω Δίος αέναον κράτος, ἔλθε Επικούρον έµοις Φι- 
λοίσι πάντως. ΕΛ. Μενελάε) Ἀγήσκω᾿ δε συ πάρωγ ουν ώφελεις µε. 

ΤΠΑΝΡΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ΓΤΟ Πιεγοε{.] ΤΠεΥ Ίεατ ποῖ. [ (ομιῖπρ ναοῖ ἀἱφαρροϊπιεαίν.] Α]α51 ππε, 
Ὑγγείο]ιεά Τη ηλ]εεγίες! Αγε (πε 5υγοΓάς (ίπεη 5ίγαοκ-άιιποῦ αί πετ Ρεαιιίγὃ 

[1γγεροίωεἶψ.] Ῥετῆαρς δοίηε Αγσϊνετιβηϊης-{ογν/αγά Πλ-αγπης γη ]]αρ- 
Ῥτοασ]ι (νε ραίασε ΨΙ{Ώ δαεσυιΓίης ίερ! 

[Το τε (ιογιδ.] Νονν ναϊε] ποτε γ]ρ]]απ/]γ---εῖς ἶ5.Πο εχετίῖοη οί 
βἰ({1ησ-θ{]]]:----νΠεγείοτα Ἡ/Πεεὶ γε του---δοηπε Ιπάεεά (Πίς νγαγ, απἀ 
8οΠῃ6 {ἶιαί. ΟΗοκῦ5. 1 6παησο ἴ]πε ἀἰγεςίΙοη, Ιοοκίησ-αῦουί ου -α]]-δίάθς. 

Ηειν. []ιοιιαν ο έπ.] ΟΙ! Ρε]άδρῖαη Α.6οβ, 1 απι πηἰκεγαῦ!γ εἰαίη ! 
ἘΙΕοτπα. [Το εἶε (ᾖογις.] Ηεατὰ γε ὃ---ΤΠε ππεΠ Ἠανε {Πεῖτ απ ἵη 

λε ππυγάεΓ! [1μδίεπίπα, απ αρρεατῖπρ Ρίεασεά.] 15 χε «ἨγιεἰκοΓ Ηε]εῃ, 
ἃ5 -{αγ-α5 1 οαΏ 18881 

1. ΒΕΜΙΟΗΟΚύΦ. Ο1 1 ονε, Ο1 1 ογε” είεγηα] πηὶρΏί, σοίπε α Πε]ρ {ο ΠιΥ 
{ΓΙεηςς ἹΠ-ενεγ- ή/αΥ ! 

ΗΠειον. [ δετοαπιῖπρ ἀγεαὰγιῖν ωλιλίπ.] Μεπεἰάας, ἶ ἀἱε! Αιιά (που αἲ 
ηαπά ἀορί ποί Περ πε ! [(γοαπο ατε ᾖεαγᾶ, απ ἐ]ιο «οιπά ο) πιιο]ι ὐιδεῖο 
απά Ώγοατ ἴπ ἐλε βραίαςο.] 

1979. ἐκκεκώφωται ππὶρμ{ ο γεπάστες, 
ἑεφιρίτεά” οἳ “ραγαἰψκεά,’ νε ρεν]ιαρ 
ππογε Ρτοργίθίγ τἶναῃ ο  δέγοἰς-ἀμπιῦ τη 
Ἐπρ]ϊείι, Ἰον/ονες, {1ο ννογάς Τ Πανε 6Πη- 
ΡΙογεά αγθ πιείαρΠοτῖσα]]γ νετγ οχργες- 
αἶνθι---Βαγηςς πιθυίῖοης {ηγες οἴμει ]6ς- 
ἴἴομα, υἱσ. ἐκκεκώφωνται, ἐκκεκώφηνται, ΔΠά 
ἐκκεκώφηται. ΜΟΙ δα ΜἱκΓασίουγ Ιη{οΓΠᾶ- 
Ώου οἩ ἴεδο ἀΤεγοηί τοαάἶηρς, νγΏ! ως 
Γουπά ἵπ Βοτδομ)5 ποῖθ: Νθγθῖη Ίο ηο- 
ἴἶοεἙ ἐἶο (ννο φἰσηίβσα{ἴοῃβ οΓ κωφός. 
13481. ΜΡΡΒ, Ἰπάεεὰ ποί ἃ {6νν Ίανο ἐν 

"ὅπλοις: Ὀαῖ οσγίαϊη]γ ἴἶνε αἀ]ασίῖνε, Ὀοί]ι 
ἵη γθερεοί ο( (116 ππείτς, απά οί εἸεραπος 
ο{ ἀῑοιίοη, ἵ5 {ας ργείοταβ]ο. 

1986. ΝΤΡΝ., Βαοίμαίο Ῥοίνγερη ἀμείξω 
αΏηά ἀμείςομεν. Ἠ Πλ ἴἶιο Ἰα{1ου σκοποῦσαι 
ο{ οοιιγ8θ (ο]ονις ΤΠ {πο ποχί πο, 

1289, Ῥογεοπ)” τεαάῖηρ νετθ 18 1η(18- 
ΡρυῖαὈ]1γ ἴνε Ὀοςί. Τη 9 ποῖε προῃ {8 
γείΓθε ἠθ δαὖας “΄ νήρὸ, ἠκούσατ᾽; Άνδρες. 
Ατιοημηι αἁ ἁἷά1. 

1991. ἀέναον, δόπιρὸν Πίος ---- αἰένπιιπε. 
Α]άπ8, αραϊηί (1ο παθῖνς, 1ᾶΦ ἀένναον. 

Μ 
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/ / » 5 
ΗΛ. Φονεύετε, καίνετ, λλυτε, 

/ / ’ 3 δίπτυχω δίστοµα φάσγαν 
» λ 

εκ χερος ἱέμενοι, 
λ / 

ταν λειποπάτορα, 
/, Φ / 

λειπόγαμον, ἆ πλείστους 
5/ ε 

ἔκανεν Ἑλλάνων : 
ὃ ἃ Ν λ 5 / 
ορ παρα ποταμµον ὀλομενους, 

οθ ὃ " ὃ / μή. 

οὓι ὀάκρυα, ὀάκρυσι συνέπεσεν, 
” 

ἔπεσε σιδαρέοισι βέλεσιν 

ὠἀμφὶ τὰς Σκαμάνδρου δίνας. 

ΧΟ. Σιγᾶτε, σιγῶτ ησθόμην κτύπον τιὸς 
/ ἀ ν κέλευθον ἐισπεσόντος ἄμφὶ δώµατα. 

ΗΛ. ᾿Ὢ φίλταται γυναῖκες, ἔις µέσον φόνον 
«/92ε 

δ) Ἑρμιόνη πάρεστι' παύσωμεν βοήν' 
/ λ ” .ω ὃ / / στείχει γὰρ ἔισπεσεῦσα δικτύων βρόχους. 

Καλὸν τὸ 9ήραμ., ἣν ἁλῷ, γενήσεταν. 

Πάλιν κατάστηθ ἠσύχω μὲν ὄμματε, 

χβόα ὃ) ἁδήλω τῶν δεδραµένων πέρι. 

ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

μεν «1-ν-ἰνν 
1996 |-υν]-ν »|-ν 

|-νν]τνν]ν 
| τν ή]»» 
|-ννη-τ- 
νυν -ἴ-- 

1800 [ων ν]νν Ίμν»]ν- 
νυν] νν]νν ννν 
μυ ν]ν-Ιν-ἰνννΙν 
-”-- 
[-τ]ν-[--ἰν-ἰν-ἷνν 

1906 |» -|--ἰν--ν-ἴν-ἰνν 
[-τ]ν]ν-ἰν-ἴν-Ιν 
|--ἰν ν-ἰν-ἰν-Ι--Ιν- 
[τσ] σ]ν]ν-]ν-]ν- 
 -ἰν -]--ἰ--ἴν -ἷνν 

1519 |» -ἰν -|---ἰν-ᾖν-ἰνν 
[ν-]ν-Ι--ἷν«ἴντινν 

τηξ ΟΠΒΡΕΗΕΒ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΌΟΑΤΙΟΝ. 

ΗΛ. Φονεύετε, καύετε, ὀλλυτει ἴέμενοι εκ χέρος δίπτυχα δίστοµα Φάσγανα, ταν λειποπάτοραι 
λειπόγαμον, ἆ έκανε πλείστους Ἑλλάνων ολόμενους δόρι πάρα πόταμιον, ὅθι δάκευα συνέπεσε δά- 
Χρυσι, ἔπεσε σιδαρεοίσι βέλεσι ἅμφι τας δύνας Σχαµκάνδρου. ΧΟ. Σιγάτε, σιγάτε' ἠσθομην κτύ- 
πον τίνος εισπεσόντος πελεύθον άμφι δώµατα. ΗΛ. Ώ φίλταται γυναίκες, ἥδε εις µιέσον Φόνον πα 
ρέστι Ἑρμίουη' παυσώμεν βόην γαρ στείχεἰ ἐισπεσούσα βρόχους δίκτυωγ. Κάλον το Ἀπράμια γε- 
γήσεται» ην ἅλῳ. Πάλι χαταστήτε ἥσυχω όµµατι μεν, δε χρόα ἁδήλω πέρι των δεδράµενων. 

ΤΕΑΝΡΘΙΙΑΤΙΟΝ. 

Ἐκεστκα. [ }οοί/εταἑῦηρ εχ]ογέπαίν ἐγουρή έλε ἴοογ.] ΚΙΙ, 5ἰτῖκε, εἶαγ 
(ρ]απσίηρ υνΙ(ῃ γοι παπά {πε νο (ν/ο-εάσεά 5υγογἀς Ιπίο Πεγ) (Πε {ος- 
φα]κογ-οί-μει-{αίπογ.----ἴἶνε ἀεθετίεγ-οί-Πετ-Παςῦαπά,---Πει νο ἵνας-ίπε- 
ἀεαίῃ-οί πιαἨγ α ἄγεείς εἰαΐη ἵπ Ῥαΐί]ε αἱ {Πε τίνετ---πεηοε ίθατς Πάνε 
{α]]εη - οοπηπ/ησ]εἆ γη {εαγς----Πανε {α]]εη οἨ αοσοιιηίοΓίΠε Ψεαροης οἳ 
ἵτοη Ὀεδίάε (πε βοαιηάηἀετ’ς εἀάγίησ-ῤροοίς. 

0ποπυς. [1πεγγαρέἰπσϊψ.] Ῥε 5ἰἱεηί, Όε εἴ]εηί :----ἶ Ώεαγᾶ ἴε «οαπά ος 
δοπιε-οπε εη{θτίησ-αροη {Πε ραίῃ τουπά {Πε ρα]ασε! | 

Ἐτεοτελ. [Το έε 6Πογις.] Ο γε ἀεατεεί ΨΟΠΠεΗ,----Πετε, ἵη ἴπε αι]άφέ 
οἑ ἴἶιε Ιαμσ1Ώίεν, ἶς Ηενπιοιιξ:----ἰεί 19 οεαςε-/{Γοπα ΟΥ οΙαΠΊΟΓ----{οἵ οΏε 
οοἵπες αΏουί {ο-{α]! τηίο (λε Πιες]ιε» οΓ ου πείς. [ ἄρρεατε ουετ]οψεᾶ.] 
σοος1γ Ρτεγ νν]]] 5Πε Ῥε, 1 9ηε ὃε σα υσΏ! ! 

ο ΓΗ απ ετρτεδδίοε πιοέῖοπ οἱ έᾖε ]απᾶ. ] Αραϊη {ο γοιΓ εἰαίῖοης ία 
οσ]πι οουηίεηαησε (Πε-Ψ]]ε, απ νγ{Ἡ α οο1οΥ απ]πάἀἰσαίῖγε οἱ ναί ἴιας 
Ῥεεπ ἆοπο. [Εἰέοίτα απᾶ έ]ιε Οογι5 αδιπιέ απ αἰτ ο/ ϱτεαέ οοπιροδωτε.] 

1994.Τη εἀϊῖοπε,απά Μ85. ρα ἶα]γ, | 
Φείνετε ἵ5 Ρἵν6Ώ α{ἴΘΓ καίνετε ἵη (]]9 νειςς, 
απά πέµπετε αΠίΘΙ φάσγανα ἵπ {πε πεχ!. 

19965. δίπτυχα δίστοµα φΦάσγανα, ἔ]ιε ἆιι- 
ρίεα; άοιδίε-πιοι {]ιεά διουγᾶδ. 

1998-1500. Υειβρα]]γ, 16]ιο δἶδιο πια! 
«ὤνεε]ες Ρει ἱεύηρ' ὑή έῑιε δρεαὈ αἱ ἴ]ιε τῖοεγ. 
Τη Πε Οἱ ἔκανεν, Πηοδί 98. Παν ἔκτανεγ. 

1801. ἵπ ΑΙάιδ5 εἀ[]ομ, απά Ἱ]κευννῖςθ 
ἸΏ 60Π19 Ο{11Ε15, συνέπεσε 8 η Ίης. 

1908. Τε Βοαπιάπάδγ ννας α «ε]εῦτα- 
(εὰ τἶνες ος Ρὐγήσῖα, τδίησ [η [ἀα. 

1904. Α]άις9 τοαάΊης, απά {αί {οο ος 
ΜΑΣ. ρεπεΓᾶ]]γ, 15 κτύπου. | 

1911. χρόα εκ πιεπιρτάπϊ Ἐτήπελκ]πς: 
χεοιᾷ Δ]άις εί ρ]ειίαπε Μ95. Ῥάτὺπιτέ- 
(οτι. Α]άῑδ δεδραγµιένων, ΤΏ 4181 εύάϊεθβσε- 
πεαγµένων: άὶ οοττάριὸ δεδρωµέγων νεὶ 
πεπρωµένων. Ὦ έπίσαὲ, ὑπὲρ ριοπερὶ Μ95, 
απάἀαπα εί Δ]άπε. ΕΟΘΒΗΞΟΝ. 
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Κἀγὼ σκυθρωποὺς ὀμμάτων ἕξω κόρας, |- "ιν -|ί- -]ν "]- {ν ες 

ὡς δῆθεν ὂνκ ἔιδυῖα τάξειργασμένα. |- -ν -ἷ- -]» -]- -νν 

Ὢ παρθέν’, ἥχεις πὸν Κλυταιμνήστρας τάφον |- -τν -]- ει [ν -]- -ἰν - 

στέψΨασα, καὶ σπείσασα νερτέροις χοά; 1916 |--ἰ--Ι--ἰν-ι» -ιν- 

ΕΡ. Μκω λαθοῦσα πρευμένειαν' ἀλλά µε |- -ι» -ᾖ» -ιν -ν -]» ο 

Φόθος τις ἐισελήλυθ”, Ὦντιν ἓν δόµοις, |» -]ν -ιν -ν -ν -τν κ 

τηλουρὸς ὀῦδσα δωµμάτων, κλύω βοήν. |- ώ |ν -ν . |» .|ν -|ν ὃ) 

εν -ἰν-- -ἰν-ἴ--ἴ-- 
1920 |--ν -Ιννν]- -ἰ» -|ν - 

ν-ἷνἰ--ἷ--ἶν-ἰν- 
--]ν -ἴν-]νἴν-ν- 

ΗΛ. Αραρ” ἀνάγνης ὃ ἐις ζυγὸν καθέσταµεν. |» -]» -]- -ν -ιν -]ν ώ 

1854 |--[ν -ἰν-ἵν-ἷν-ἰ-- 
ΗΛ. Ἱκέτης γὰρ Ἑλένης γόνασι προσπεσὼν βοᾶ--- [νυν -Ιννν]Ι-νν]ν-ἵν-|ν- 

πμ 
|--ἷν -ἴ--ἴνἷν ον 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΠΗ, ΑΝΟΌ ΕΝΕΗΕΙΣΗ ΔΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

Και έγω ἕξω σκυθρώπους χόεας όκµκατων, ὡς ου δήθεν ειδυία τα εζειργάσµενα. ΏὮ πάρθενε, ἥκεις 
στεψάσα τον τάφον Κλυταιμνήστρας, καὶ σπεισάσα χόας γέρτεροις} ΕΡ. κω λαθούσα πρευ- 
µενείαν' άλλα τις Φόθος εισελήλυθε µε, Βέην ὕγτινα εν δόριοις Νλύω, οὖσα τηλούρος δώματων. ΗΛ. 
Δετι; Τύγχανει ὕμυ άξια στενάγµιατωγ. ΕΡ. Ίσθι ευφήµιος᾽ δε τι γεώτερον λέγεις Σ ΗΛ. Εδύζε 
τήδε γη Ορέστην και έµε Φάνειν, ΕΡ. Μη δήτα, πεφύκοτας ἔµους σύγγενεις γε. ΗΛ. Αράρε, δε εις 
ζύγον ανάγκης καθέσταµεν. ΕΡ. Ἡ και βόη κάτα στέγας ἑκάτι τούδε; ΗΛ. Γαρ πβόσπεσων ἵκε- 
της γόγασι Ἔλενης βόα--- ΕΡ. Τές; Ταβ άλλον ουκ οἴδα, ην συ µη λέγης. ΗΛ, Τλήµων Ορέστης» 
τε ὕπερ έµου, μὴ 3άνειγ. 

ΗΛ. Τί δ᾽;Αξι ἡμῖν τυγχάνει στιναγµάτων. 

ἘΡρ. Ἐύφημος Ἰσθι' τί δὲ νεώτερον λέγεις 5 

ἨΗΑΔ. Θανεῖν Ορέστην κἄμ᾽ ἔδοξε τδε γη. 

ΕΡ. ΜΗ δῆτ', ἐμούς γε συγγενεῖς πεφυκότας. 

 - . Δ λ Δ . 

ἘΡ. Ἡ τοῦὸδ ἕκατι καὶ βοη κατὰ στέγας; 

ΕΡ. Τίς: Ὃνυ γὰρ ὀΐδω μᾶλλον, ἂν σὺ μὴ λέγης. 

ΗΛ. Τλήμων Ορέστης, μὴ Φανεῖν, ἐμοῦ 9. ὕπερ. 

ΤΕΑΝΡΙ ΑΤΙΟΝ. 

Απά 1 ν] Ργεεετνο α Ρεηείνε οαδί οΓ οουπίεησαησε, α» 1{ ποί αἰ-α]] ας- 
αιιαἰπίεά ννΠΏ ναί ας Ώαρρεπεά. [ Ηεγηιίοπὲ επέετς.] 

[Το Ηετπιοπξ.] Ο νἰτρίη, ατί (οι «οΏε {γοπ ογογγηἶηρ Ο]γίεπιήόε- 
γα” {(οπηῦ, απά {Τοιη Ρουτ]ηρ οί ΙραίΙοηβ{ο {ηε ἀεαά ὃ 

ΗΕΙΜΙΟΝΕ. Τ απ οοἵπε Παγίηρ σαἶπεά Ἰετ {αγοιΙΓ:---Ὀἱ 8οΠηε αΡΡΓΕ- 
Πεηδίοη Ὠας ἰηγαςεἆ πἹε ο αεοουηί ο α ἀπ, νγΠ]ς] {Π {λε ρα]ασε 1 Πεατ 
Ρείησ-α5-γοί ᾱ-Ιοης-Ί/αγ-οβ {πε Ἠοιιεε ! 

ἘΙΕοτεδ. [Μογτοιυι(ψ.] Απά νΏγ) Τπετε Ώαγε Παρρεπεά {ο 5 (Ππίηας 
ΨΟΓΙΊΥ οἱ στοαηφ8! ΗΓΕΝΙΟΝΕ. Βε σοοά1γ-ν’ογάες :---θιϊ οἱ ναί αΐευ- 
οσεσυγγεηςε δρεαΚεςί (οι ὲ ΕΙΕΟΤΕΑ. [ Ηέ ἐεατ. ] Πἱ Ώας Ώεεη ἀεογεεὰ 
ὮΥ (Πί]απά εἶναι Οτόειᾶς απά 1 ἀῑε! ἨΗΕπΜιονΕ. [ου ραιλεἰοαἰῖψ.] Νοι 
5ο, Τε ΥΥΙΙο 4Γε ΠΥ ΚΙηδ[ο]]κς Ιπάθεά ! 

ΈΙΕοτκΑ. [δοὐδέηρ πιισὴ.] Τε 15 ἂχεά: απά 1η {με γοΚε ο{ πεοερεῖίγ νε 
«βίαπά. ΗΕΛΜΙΟΝΕ, Απά νγας (ε ου{οΓγ 1η {με Ίουῖδε οἨ αοοουηί ος {5 ὃ 
ἘΙΕΟΤΕΑ. ΕΟοΥ Πανίηρ Γαἱ]εη ἆονγη α δαρρ]ίαηί αἲ {Ώε Κηεες οἱ Πε]εν, ηε 
ογίεδ ουἰ---ΠΕΠΜΙΟΝΕ, 1ο) Έογ πιογε 1 ηουν ποῖ, απ]θςς {οι 16] πε! 
Ἐπβοτηα. Τ]ο κ γοἰοΏεὰ Ονόδιδς,---απά ἵπ Ὀε]α]{οίπιε, ἰλαί τε ἀῑς ποι ! 

1919. Τήἱ6Γα]]γ, απἀ 1 ου Ίιατε οἳ πρ- 
οῖὰ ϱγαυε-/αοεὰ ϱἶαποςς 0) ἐιεσιες, ἰἰναῖ 15, 
α σε αίε ἰοο]ς---α Φεγίοιδ αδγοοῖ. 

1515. ΕΟΝ νερτέροις δΟΠΏΕ Ἠανο γεετέραςν 
πιά ΟἳΟΓ8 γερτέρων. 

1916. Ἰη α Ρ]ΓαΗ{γ ος ΝΤΝ. 1118 τον» 
Ἶηρ 6 μοι, ΝΙΟΝ ἶδ οεγίαἰη]γ, (1ο δαΥ πα 
Ἰεαᾶρί οΓ1{/) 1655 αρρτορτίαίο ἴπαῃ µε. 

1999. ἄρας', Τέ Ιιαί]ι Όθεπ ἀεετεεὰ ος ῦεεπ 
δεέἑ1εᾶ.----Ε ΟΙΒΟΙ Ίεγς 84Υ8: «6 ἄραρεν Α]- 
ἀᾳ9,5εά όνηπεβ {έτὲ Μ 83. ἄραρ' εί ὃ) τέ{- 
πομ{, (πο ον έπη πιοπαὈτάπορ:---- ἔραεε 
εοεύηάαπα Ρτοάήοῖτ. Εέοιὸ ἐσίας Ώαυς 
Ιεοιϊόπεπα ρτοδάν]ϊ Βατη όεῖις.” 

1096. ΜΒ. Βαςίμαίο Ῥείνγθεη ἐν γὰρ 
ἃμά ὀνδέντ----Α]άπ8 Ίχας ἴ]θ ΓοΓ/Πες, 



92 1928. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΕΡ. Ἐπ᾽ ἀξίοισί γ ἆρ ἀνευφημεῖ δόµος. [ν -ἰν -Ίἰν -ἰν -|--ι»ν 

ΗΛ. Περὶ τοῦ γὰρ ἄλλου μᾶλλον ἂν φθέγξαντό τι |» α -Ί» -]- τν -||- -Ίν ή 

᾽Αλλ) ἐλθὲ καὶ µετάσχες ἱκεσίως φίλοις, 1950 |-- -ἰν -ᾗν -]» ν μὴ» -[μ -- 

ση μητρὶ προσπεσοῦσα τη μέγ᾽ ὀλοία, |- -]ν -ᾖ» -]» -τν -]» τ 

Μενέλαον ἡμᾶς μὴ Φανόντας ἔισιδεῖν. |» ν -ν -]- -]» -ᾖ» -]» μ. 

ἸΑλλ’, ὦ τραφεῖσα μητρὸς ἐν χεροῖν ἐμῆς, ο ος 

ὀίκτειρον ημᾶς, κἀποκούφισον κακῶν. |--ι--[--ἰν ιν -Ιν - 

1 ἐις ἀγῶνα δεῦρ᾽ ἐγὼ δ᾽ ἠγήσομαι” 1985 |ν "ιν ”. "ιν -|--ιν» 

σωτηρίας γὰρ τέρµ’ ἔχεις ἡμῖν μόνη. |---ἰ--(-τιν ἴ--Ί-- 
ἘΡ. Ιδοὺ, διώκω τὸν ἐμὸν ἔις δόµους πόδα. [ν -ἰν-ΙΙ- νυν -» τιν» 

Σώθηθ, ὅσον γε τὸυσ᾽ ἔμ. ΗΛ. Ὢ κατὰ στέγας, |--ἰν -ᾖν -]ν -ν -]ν κ 

φίλοι ξιφήρεις, ὀυχ) συλλήψεσθ᾽ ἄγραν} |» -]ν -]- -]ν -]- εξ |» ας 

ἘΡ. ᾿Οἱ γώ. Τΐνας τούσὸ ἐισορῶ ΟΡ. Σιγὰν χρεών|- -]» -]- -ι» -]- -» κ- 

ἡμῖν γὰρ ἥκεις, ὄν χὶ σοὶ σωτηρία. 1541 |- -|- -|--ἰν -||--ἰν- 

ΗΛ. Ἔχεσθ, ἔχεσθε' Φάσγανον δὲ πρὸς δέρη |» -]ν -ιν "ιν -ν -Ίν τ 

βαλόντες, Ἰσυχάζεθ᾽, ὡς ἔνδη τόδε | -Ιν-ν-ιν ---ινν 

Μενέλαος, ὀύνεκ᾽ ἄνδρας, ὂυ Φρύγας κακοὺς [» ν -ιν -]» -ιν -ᾖ» -]» ε 

ἑυρὼν, ἔπραξεν οῖα χε πράσσειν κακούς. 1940 |- -]ν -ᾖ» -]» -[- -]ν - 

τΗηξ ΟΒΡΕΒ, ΔΑΝΡ ἘΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

ΕΡ, ΄Αρα έπι αξιοίσι γε δόµος αγευφήµει. ἩΛ. Γαρ πέρι του άλλου μάλλον αν τις φθεγξαίτο]--- 
΄Αλλα ἔλθε και µετάσχες ἱκέσιας Φίλοις, προσπεσούσα ση µήτρι τη µέγα όλθια, Μεγελάον 
είσιδειν ἥμιας Νανόγτας. ΄Αλλα οικτείρον ἥμας, ω τραφείσα εΧ χέροι έµιης μήτρος, και αποκού- 
Φισογ κάκων. Ί9ι δεύρο εις αγώνα δε έγω ἡγήσομαι’ γαρ µιόγη ἔχεις τέρμα σωτάριας Ἡμιυ. ΕΡ. 
Ίδου, διώκω τον έμον πόδα Εις δόµιους. Σωθήτε, ὕσον γε ἐπιέμε. ἩΛ. Ω κάτα στέγας, Φίλοι ζι- 
Φφήρεις, ούχι συλληψέσθε άγραν» ΕΡ. Οιέγω. Τίνας τούσδε εἴσορω} ΟΡ. Χεέων σίγαν' γαρ ἥκεις 
σωτήρια ἅμιγ, ούχι σοι. ἩΛ. Εχέσθε, εχέσθε' δε βαλόντες φάσγανον προς δέρη, ἠσυχάζετε, ὡς 
Μενελάος είδη τόδε, ὀύγεκα ἑύρων άνδρας. ου κάπους Φρύγας, επράξζε δία χρη πράσσευ πάκωυς. 

ΤΕΑΝΡΙΙΑΤΙΟΝ. 

ΗΕΗΜΙΟΝΕ. ΤΠεη {ογ 5υ(Πε]επῖ-Γ6ᾶδοΏς ἵη {ΓοίἩ ἀῑά (πε Πουδε]αιπεπί ! 
Ἐιβοτκα.Βεσααςε {οτ νΏαί οίπεγ-Γεαςοπ γαί]ετ «που]ά οηε ο!γοι(ὸ Βαΐ 
οοπιε [ Βεδεεελῖπρίψ.] απά ]οἱη ῃ ευρρ]σαίἶοη νη(Ώ {1γ {Γ1ειάς, [α]ἱησ- 
ἀοινη-Ώείογε{Ώ1γ πιοίΠετ, ἴΏε στεα!]γ Ὀ]εεί,(Παί Μεπε]άμςςεε 5 ποί Ρε- 
τἱκΏ { Ἰ/Πεγείογε, ΡΙ{Υ 5, Οπου (αί τεοεϊγεαςί ἰπῖπο εἀισαίἶοη αἲ {γε 
Ἠαπάς οἱ πιΥ πποίῃετ, απά αἰ]ενίαίε οιΙ φαΏετίησς: [Νεατίηρ ἐλε ἆοοτ οί 
ἔ]ιε ραΐαςα.] Όοππε ΠΙίΠεγ {ο ίπε (τ]α]: απά 1 ν!]] ]εαὰ-ίπε-υγαγ: {ου ποια 
οἱοιε Ὠαρί {πε αεοοπιρ]ἱεΏίΏςσ οΓοΓ ργεεεγνα{ἶοη | | 

ΗΕΠΜΙΟΝΕ. [ Εοἰἰοωίπρ Εἰέοίτα.] Βε]ιο]ά 1 ἀϊτεοί πΙΥ είερ {ονγαγάς εἶχε 
ὥουςε. [(επεγουςίψ } Βε δαγεἀ, α5 {αγ αί-]εαςί α5 Πείῃ ἵη πε | 

Ἐπεοτπα. [ (αἶ[ίης υετν ο)τ[ν ἐγουρήι έ]ιε ζ:ευ-Λοίε.] Ο γε ἵπ (πε ποπβε, 
ΠΙΥ ἀεατ ννατΓΙοΥ5, ΨΙ]] γε ποί »εΙΖεγουτρτεγ ὃ [Ογέ5έδδ απἆ Ρή{αἆδς ἴδσωε 
οτί]. ἨΗΕΗΜΙΟΝΕ. [ δεγεαπιῖπο τυζέ/ αβγὶση.] ΔΕ! πιε[----ἩΝ) Παί-ρείδοης 
ἴηορε 1 5εεὸ [ Βήἰαᾷδε απᾶ Ογέδ(ἔ5 δεζητε ᾖιεγ.] ΌπΕΡΤΕς. Τπου πιυ»ί Όε ϱἶ- 
Ἱεηί:----ἴου (οι αγί οοΠΊθ ἃ ΙπεαΗς5-ο{-ργεβεινε{]οη ἴο 5, Ὠοί {ο ἱγδε]{. 

Ἐπεοτεα. Ηο]ά πετ, πο]ά πετ: απἀ, εἰαρρίηρ γοιγ 5υγογά {ο πετ ηεςχ, 
τεδί-α εί, ίμαί Ἠεηεϊάας π]αγ Κουν ἐΠῖς, ἰμαί Πανίης {ουπά Ππεη, ποί 
᾿ἀπρίατὰ Ῥητγσίαης, Ώε Ὠας ἱγεαίεὰ (Ἠετῃ 1ῃ α γ/αΥ Ἡε «Που]ά (γεαί «οἵ/- 
αγά»! [Εχειπέ ΟΥέδέδε απᾶ Ειαᾶξς οοπαμοἰίπρ Ηεγηιίοπὲ ἐπέο έλε Ῥαἶαςε.] 

1990. Βενοταὶ ΜΡ5. απᾶ ΑΙάὺδ Ἠανε | γεβά]ης 18 τὀυπ᾽ ἐμοὶ, 6ΒΙΙΙΗΡ, 49 ὮΟΙ5ΟΠ 
µετάσχε; «ΟΡΊΓΑΥΥ {ο {6 ππείτο. οὔδεινες, 4η ἱπίο]εταβ]θ Πἰάίτι8 ψὶτ ενε 

1568. Τη πιοδί Μ85. απά οά18ἴοΠ», (ἶιθ [ νοινε] {οἱονΊηρ. 
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{ / ά, μις ένα 

᾿Ιὼ ἱὼ φίλαι, κτύπον ἐγείρετε, ἱνκν-ν-ννν-ν 
! 

κτύπον καὶ βοὰν, ἱν--ν- 

πρὸ µελάθρων, ὅπως ὃ πραχθεὶς Φόνος [ νν-ν -» οννα 

ἱ--υ-ν-ν-ν-ν- 

Ι860|»-----ν----- 
ἱννν-ν-Ίννν-ν- 

μὴ δεινὸν ᾿Αργείοισιν ἐμθάλη φόθον, 

βοηδρομῆσαιν πρὸς δόµους τυραννικοὺς, 

πρὶν ἐτύμως ἴδω τὸν Ἑλένας Φόνον 

ον. 
--]νἰ--ἰν-ἶν-ἷν- 
--ἷν«ἴνἷ--ἰ--ἷν- 

190565 |» ων -» - 

μτνΐντν η: 

.. ἃ δό / 
καθαιμακτὸν ἓν 9όμοις κεῖµενον, 
Α λ / / β / β 
Ὦ καί λόγον του προσπόλων πυῦὔωμενα. 

Τὰς μὲν γὰρ ὀΐδα συμφορὰς, τὰς ὃ ὂν σαφῶς. 

ΧΟ. Διὰ δίκας ἔθα 

Φεῶν νέµεσις ἓις Ἑλέναν" 

δακρύοισι γὰρ Ἑλλάδ' ἅπασαν ἔπλησε, [εν -νν ντ -Ίνν-ιν 

διὰ τὸν ὀλόμενον, ὀλόμενον Ἴδαῖον |» νυνώνν ων μα 

Πάρι», ὃς ἄγαγ Ἑλλάδ) ἐις Ίλιον. [γνννν-]ν--υν 

᾽Αλλὰ κτυπεῖ γὰρ κληθρα βασιλείων δόµων, 1960 |--|ν -||--ἰννν|--Ι- - 

σιγήσατ’, ἔξω γάρ τις ἐκθαίνει Φρυγῶν, |--ιν-ι|- -ίν -|--ἰ- - 

ὁδ πευσόµεσθα τῶν δόµοις ὅπως ἔχει. |--ἰ--Ι»-ι-Ι»-Ιν- 

-------------αρνν----ν----α----ο-
---να-νων--------ο-- κ -ἵ----πθτοο κ ---------------------- 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗΒΗ, ΑΝΡ ἘΝΕΟΙΙΣ5Η ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Ίω ἰω φίλαι, εγείρετε κτύπον, κτύπον Ναι βόαγ, προ µέλαθρων, ὅπως φόνος ὁ πράχθεις µη ἔμθαλη 
δείνον φόδον Αργειοίσι, βοηδροµιήσαι προς τυράνγικους δόµκους, πρω ἔτυµως ἴδω τον Φένον Ἔλεγνας 
κείριενον καθαιριάκτον εν δόµοις, ἢ και πυθώμεθα λόγον του πρόσπολων. Γαρ σύμφορας μεν τας 
οἶδα, δε τας ου σάφως. ΧΟ. Δία δίκας ἔθα νέµεσις »έωνεις Ἔλεγαν' γας δακρυοίσι επλήσε ἁπάσαν 
Ἕλλαδα, δία τον ολόμενον, ολόμενον Ιδαίον Πάριν, ὃς άγαγε Ἕλλαδα εις Ίλιον. ΄Αλλα σιγήσατε, 
γαρ κλήθρα βασιλείων δόµων κτύπει, γαρ τις Φρύγων εκθαύει έξω, ὃυ πευσομέσθα τα εν δόµοις 
ὅπως έχει. 

ΤΙΗΑΝΡΙΙΑΤΙΟΝ. 

[Εε]οἰοῖπσῖψ ἐο ἐλε (λογιν.] Ηατταί ! ΏυτγαὮ ! Ώ1Υ {Γ1εηάς, γαῖδε α Ποῖςε, 
ἃ Πηοίδε απ α 5πουέ, Ὀείοτε (Πε Ρα]αοε, ἴμαί ίε πιατάετ υπο Ὠας Όεσῃ 
Ρεγρείταίες εἰγῖ]κε ποί ἀτεαά αἰαγπῃ Ιπίο ἴπε Αγσΐνες, οαΗ5ΊΠσ-ἴΠείη-ίο- 
Ώοο-νν Π]1-δαοσοιγ {ο ἴἶιε τερα] ΠΠαΠΦΙΟΠΡ, Ώε[ογε 1 Ρ]αΙΏΙΥ 95εε {πε θ]αίη- 
Ῥοάγ ος Ηε]εῃ 1γίηρ ἀγεπε]ει-ίη-ρογε ΥΠ 1η {ῃε Ἠοιαδε, ΟΥ εἶδε νε πεαγ 
έμε τερογί {Γοία 8οἵπε-οΠε ο{ Πεν αἰίεπάαηίς. 
ου ἴ]ε πανος ἰπάεεά ἵη ρατί ΙΓ κπονν,---Ρηΐ ρατί ποί ασοιγα(ε]γ. [Εγὲε 

Ἐἰόοίτα, ργοοεεαϊῖπρ ταρίιγοιοίψ ἐπέο ἐιε ραΐαςες.] 

0πΠοκῦ8. [1η α ιγαῖπ ο αρργοθαεῖοπ.] ΥΝ ΤΗ ]αείῖοε ἶ5 ἰΠε γεησεαποε ο{ 
ἴἶιε (οἆ» οοιηςἙ οἨη Ηε]εῃ : {ου νῃ ἰεατς βΙ]εά οἷχε {πε γγ]χοὶα ο/(αγεεςε, 
Ῥεσαι]δε οξ16 ΥγοΓι!, ἴ1ς ννο(α] Ιάαόαπ Ῥαγίς,---νῖιο ται (πε (τοσίαη- 
δίαΐε5 (ο Ττογ{ Βιί Όε 5Ιεηί,----ἴοτ ἴἶιε Ὀο]ί5 οΓίΠε τογαἱ ρα]ασε γεδοιπά, 
8η 5οἵίηε οπε [ 4 Ργέοαίε ἄοου ἴδ δ6Ει ἐο οΡεπ----απά οπε ο Ηεἴεπ)ε /ογεΐση 
Ῥαρες γµδ]εδ ομµέ.] οἳ επε Ῥητγοσίαης 15 καἰγίης ΓογίἩ,----[γοιη /Ώοπη νε 
εἰια]] σαι οί {πε αβαἲτ5 ΙΠ {πε Ἰοιιδ6, 1 γγ]λαί δἰαίο (πεγ ατο. 

1961. Α]ά118 ἵη {ἡήδνουςο ο 1{θἆ πρὶν ἂν, 
οοηδεη/{1ησ]γ νν 1 π]αηγ ΝΤΡΟ.----Φόνον, Ἰὶ- 
ι6τα]]γ, εἰαιρ]ιέεν οἱ Ωπιγάεν: Ὀαί Ἰσγε, 48 
Όλθ « ϱ[}εοί, ποῖ (χο ἔέ αοί,’ 18 πθαΠί, 
Ἰανε σαἱς, ἔ' εἰαίπ-θοάμ.” 

1905. Μ55. ναυν Ὀείννθε]ι δόµοις απά 
δόµοισι, Ὀοί]ι οᾳ πα11γ σοοά. 

19568, ὀλόμενον, τ0ο-/Γαιιρ έ---γαϊπ-ὑγίμρ-- 

πρ ---- ἀθδέγιοζυε---- ρεγπείοις. Ιπ Α]άῑις 
αλά ΜΡΒ. ρατ!]γ (λί5 ννογὰ {5 ποίῖ τορεαί- 
εᾱ---αβ ἰί ἶ5 ἵπ {χο τοχί αὔουνο, οἩ {16 αἲι- 
ἐλοτίτγ οξΓοίᾖεν Μ58. 

1961. Τ Πανθ δυρροδεά (νε Ῥημτγγσίαῃ 
(ο πιαΚε 9 65οαρο {Του ἴ]ν ραίαςο γα 
ρτ]ναίε ἀἆοοί---απά πο γ (ναί αἲ νν]ῖοὶι 
ἴμε πιυτάετείς εηίεγεά. 



94 1966. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΦΡΥΕΣ. 

᾽Αργεῖον ξίφος ἐκ 9ανάτου πέφευγα 

βαρθάροις ἐυμαρίσι», 

κεδρωτὰ παστάδων ὑπὲρ τέρεµνα 

Δωρικάς τε τριγλύφους, 

φροῦδα, Φροῦδ’, ὦ γᾶ, γᾶ, 

βαρθάροισι ὁρασμοῖς. 

Αϊ ἀἲ' πᾶ φύγω, ξέναν, 

πολιὸν ἀῑθέρ ἁμπτάμενος, 

Ἀ πόντον, Ώκεανὸς ὃν 

ταυρόκρανος ἄγκάλαις 
/ -, 

ἑλίσσων κυκλεῖ χθόνας 

ο 
|-»]- -Ι- νι». 

1965 |» -|- -ν-ι-ιΙν-Ιν 
|-»]- -Ι:-»]- 
μήν 
|-ν]-ν]- - 
| -[- εἰ - ν(ν 

1970 νου -ν «[ννν 

|» -ἵκννν 
|-»]-νι- -|- 
|κ-ἰν-νν 

---ὸ-Ὁ 

Χο. Τί ὃ ἔστιν, “Ἑλένης πρόσπολ,, Ἴδατον κάρα} 

ΦΡ. Ἴλιον, Ίλιον, ὀΐμοι µοι, 

Φρύγιον ἄστυ καλλίθωλον, 
”/ 2’ αρ «Ἡ 
Ίδας Ορος 6ΕΡΟΝ, 
6 3 7. / 
ως σ ολόμενον στένω, 

ἁρμάτπειον, ἁρμάτειον µέλος 
/ ο” 

βαρθοάρῳ βιᾶ, 

1916 |-νν]-ν-]--]- 
.... 
... 
ἱτννν-ς- 

| νυν ε]ν--ν- 
1990 |-ν|--|- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

ντ] αγγ ε]- τν 

ΦΡ. Αργείον ξίφος εν Ὀάνατου πεφεύγα βάρβαροις ευμάρισι, ὕπερ κεδρώτα τερέµνα πάσταδων τε 
Δώρικας τρίγλυφους, Φεούδα, Φρούδα, ω γα, γα, βαρθαροίσι δράσμιοίς. Αι αι’ πα, ζέναι, φύγω, 
ακπιτάμµενος πόλιον αἴθερα» η πόγτονι ὃν Ὠκέανος ταυροκράνος ἑλίσσων άγκαλαις κύκλει χθόνα; 
ΧΟ. Δε τι έστι πρόσπολε Ἔλενης, 1δαίον κάρα 5 ΦΡ. Ίλιον, ΤλΙον, οέµεοι οι, καλλιθώλον Φρύγιον 
άστυ, ἵερον όρος Ίδας, ὡς στένω σε ολόμεγον, ἁρμκατείου, ἁρμιατείον µέλος βάρθαρω βόᾳ, 

ΤΗΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

ῬηκχοΙαν. [Επίετῖιρ ωλί] δρεεᾷ.] Τηε Αιγοῖνε 5ν/ογᾶ Ώανε 1 {Γοπη-ἴ]6- 
πι]άςί-ο[ ἀεαίῖ εξεθρεά ἵη Ώαγραγ]ᾳ βἱρρεις---ογετ {ῃε [ Ραπίίπρ.] οεάαν 
{{απηες οΓ{1ε Ὀεάρίεαάς απά (πε Ὠοτὶς (ΓΙΡΙΥΡΗΡ, (ροπε, σοπε, Ο εοιΠ1- 
γ, [1εερίπρ.] εοιΠίτγ)) πΙ(ῃ ου/απά(δ ΒἰρΊί. 

ΛΙαβ! αἰα»! /ΡΙίετ, Ο εἰγαησετε, αη Τῃεε, (αἱ Ιηρ-ίο-ν]ας ἐηγουο]ι 
ἴΏε Ποαγγ αἰγ, οἳ ἴλε θα, ννΠ]οΙ ίηε Όσεαη (ν{11- 0 αἱ|-]ίκε-[ιεας) τοβίης 
1η Ὠ]5 αγης, ἀΠαβες-αγουιά {πε Ἐαγί]ι ὃ [Εωπδ αὐοιέ ἀἰδγασιεαίψ.] 

Οποπυς, [ Η]ι πιραέίεποε.] Βυϊ ναί 18 ίε πιαίίετ, Ο αἰἰεηάαηί ος 
Πε]εη, οι Πα ο 148 ὃ | 

ΡΗκγχοιαν. [ Ραγίπρ πο αἰἰἐπίζοη, δι εοπἐζπιπρ ἐο γρ απ ἄοωπ.]Ο. 
Πιο, Πῇοη, ΥοεδΙηε! Ο {εγε]ο Ῥητγσίαι οἶ(γ, Ο εασγεᾶ ΠΙΙἱ ο{ ]άᾳ, ἴπου- 
1 Ιαωηεηί ονεγ {Πες ἀερίτογες,---ᾱ εαἀ, δα δἰγαΙἩ {ορ πιΥ ρατβατίο νοίσε, 

1964. Βενετοί Μ55.απΠά εά1(ῖομς ηανο απά Ιπάεεά εαιιαΙ]Υ ροοά ἴπ 5εΠβε----υη{]ι 
ἓν ἔυμαρίσι: Ὀπί ΒτάπεΚ, ο {11ο απ ογί{γ | Φεοῦδα, φροῦδα, ὦ γᾶν γᾶ. 
οξοίει Μ 95. τε]εείεά ἐν. 1974. Έοτ ἔστω, Α]άῑῑς Ίχᾶς ἔσθ᾽,---οοιι- 

18966.1η Α]άπδ απά Ιπάεεά ΙΜΤ99.ραΓί- ; δοΏ{1ΩΡΊΥ νν(] δοπιο Μ 5. δυί η Τεριρ- 
1}, νε γεαάῖπς 18 τριγλύφας. ηαης8 {0 1116 πιείΓε.----Ἰδαῖον κάρα, ΙτεΓα]- 

| 
ι 
ι 

1867. Τη νεςγ ΙΠαΏΥ εα]έῖοης ὦ 19 ννανί- 
1ης: ΠΟΥ Ίη {αοί ἀοθ»ίμε νεΙθε(ψλ] εἰ δα 
(τουμαῖς ἀῑπιείες θγαςσ]ιγ ζαίαιες(ῖο,σοπῃ- | 
πιοΏ]Υ οα]]εά αη Πἱιγ ρα ΗΙς, χο {ηε οπε 
Ιπ]πθάΙαίε]Υ Γο]]ονίης 1{)) αἲ αἲὶ γειῖγο΄ 
εἶιο ΡΓ6δεηςε Οἱ Ε5 ΥγΟΙ ἆ:----ϕροῦδα, Φροῦ- 
δα, γᾶ,γᾶ) Ὀεῖης οαιια]!γ ροος 1η τηγί1π, 

' 

1γ, Ιάαέαπ ιεαά οἱ Ιάαέαπ Ρετδοη, ἃ πιοάε 
ιο δα]α(α{]οη Ἱπίο]εταῦ]ε Επρ]κ! 

: αρτέοαῦἰε απ γἷο]ι δἱέμα[{οτ. 
1978. ὀλόμιενον ΟΓ 0ΟΙΙΓ56 ἄρ[665 ΥΠ 11 ὅ- 

ρος ἴπε Ἰαδέ απᾶ πεατεςί αυρίαηίίνο,---ᾱ- 
βτθθαΏ1Υ {ο (1ο ἄΓθεΚ Ιάἱοπι. 

1976. καλλίθωλον, μάνῖπρ α [πε οἱῖ---αι 
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διὰ τὸ τᾶς ὀρνιθόγονον ὄμμα ος νλής 

κυκνοπτέρου καλλοσύνας |» ανα 

Λήδας σκύµνου δυσελένας |- -]ν -|- νε 

δυσελένας, ξεστῶν |- την. 

Περγάµμων Απολλωνίων 1880 νο --'- 

ἐριννὺν, ὀτοτοὶ, ἱν-ννν- 

ἰαλέμων, Ἰαλέμων. [γεν -ίν-Ιν- 

Δαρδανία τλάµων, Τανυμήδεος [ταν] -νν 

ἑπποσύνα, Διὸς ἐυνέτα. |- ο. »]- ν »]- ΓΔ] 

ΧΟ. Σαφῶς λέγ᾽ ἡμῖν ἀὐθ᾽ ἕκαστα τὰν δόµοις' 1990 [ν -]ν -]- -ν -ᾖ» -]» - 

τὰ γὰρ πρὶν θυκ ἐύγνωστα συμθαλοῦσ᾽ ἔχω. |» -ν -]- -ν -ιν -]» εί 

ΦΡ.᾽Αίλινον ἀΐλινον ἀρχὰν »ανάτου [ον τν λτινν- 

βώρθαροι λέγουση, ὧῑ, ἆἲ, |- -|- ν]- ν]- - 

᾿Ασιάδι Φωνᾶ, βασιλέων |- . ν]ν -]- υν]ν - 

ὅταν ἁῖμα χυθη κατὰ γᾶν ἔίφεσιν 1896 Ίνν -Ινν -Ίνν-]νν- 

σιδαρέοισι ᾿Αἴδα. |» -]ω -ᾖ» -ι» 3 

΄"Ἠλθον ἓις δόµους, ἵν ἀύὐθ ἕκαστά σοι λέγω, |-ν]-νι-ν]-ν]-»]-»]- 

λέοντες Ἕλλανες δύο διδύµω" |» -ν -]- -]» . νᾗν .) 

τώ μὲν ὃ στρατηλάτας πατηρ ἐκλήζετο᾽ |- » «ιν -]ν - [ν -]- -[ν ν 

”- 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΠ, ΑΝΏΌΏ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΓΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

δία το οργιθόγονον όμµια τας δυσέλενας, δυσέλενας σκύµινου κυκνόπτερου καλλόσυνας Λήδας, ερίν- 
νυν ξέστων Απολλώνιων Πέργαμκων, ότοτοι, ιάλεμων ιάλεμων. Τλάμὼν Δαρδάνια, ἱππύσυνα Γα- 
φυμκήδεος εύνετα Δίος. ΧΟ. Λέγε ἥμιν σάφως αύτα ἑκάστα τα εν δόµοις' γαρ συμεθαλούσα ουκ 
ευγνώστα έχω τα πρι. ΦΡ. Αίλινον, αἴλινον λεγούσι βάρθαροι, άρχαν 3άνατου Ασίαδι φώνα, αι 
αι, ὅταν ἀίμα βασίλεων χύθη κάτα γαν σιδαρεοίσι ξίφεσι΄Αἴδα. Ἠλθον εις δόµους, ἵνα λέγω σοι 
αύτα ἑκάστα, δύο δίδυµω Ἑλλάνες λεύντες' τω µεν ὁ στρατήλατας εκλήζετο πάτηρ' 

ΤΗΕΔΑΝΡΒΘΙΙΑΤΙΟΝ, 

οη αοσουηί ο{ {πε Ρἱγά-Βεροίίεπ {ογΠ] ο (Γε Παρ]εςε Ηε]εῃ, οξ (Πε Ώαρ- 
1ε95 Ηε]ειι,---οβδρτῖης ο{ {πε 9ιναηπ- Ψ]ησεά Ὀεαιίεοις Τ,έάα,---Πεπά οὗ 
ἴμε «ρ]επάια!γ-υ]ί Αροϊιόπίαι Ῥότσαιπιις, εΏ! ΕΥ ἱ---Ιαπιεηίαῦ]ς, Ἰα- 
Ιεπίαῦ]ε 1 [Ειἶπος απιά Φ)ιεῖς ἐεαγ». ] 

[Ωριτασίεα(ψ. ] ΟΙ! που ψτγείσ]ιεὰ Ώατάσαπῖα,---εα αεδίγίαῃ-εοῃοοὶ οί 
(άπγπιεάο {πε Ὀεά-πιαίε ο .1ονε! 

ΟπΠοπυῦς. [Το 1ε Ρἠτησίαπ. ] Πε]αίε {ο 115 ε]εατ]γ εαο[ ραγίϊου]ατ 1Πςὶ- 
ἀεηί {ἡαί {οοΚ ρ]ασε ἵπ ἴ]ε Ἰοι]δε :----{οἳ, οοπ]εοίαίηᾳ, Ι ο ποί τἱς]]γ 
οοπιρτεµεπά {Π1γ ρτενίοις-εἰαίειπεη! | 

Ῥηπναταν. [1 1αἷν.] 4 ποπ, 4ίίπον, εχε]αϊπι ίπε Ὀαγδατίαης, (πε 
Ῥτόειῃ οί ἀεαίῃ 1η (λε Ιαησιασς ος Αδία, αἷας! αἰα5! νΠεη ἴπε Ὀ]οοά οἑ 
ἴπε τογαί ἱδδρ]]ί οἳ {ὗε σγουπά Ὁγ {πε Ίγοη 5ννογάς οΓεἰαισῃίεν! 

[4 ἰἐμ]επιογε οοπιροδεᾶ(ψ.] Τμετε «απιε Ιπίο (ἶχε Ραίασε, (ια 1 παν 
γεςοιηί {ο {εε εαςίι ραγίίοι]αν ογοαπηδίαπςς;) (νο ἐν/η-]ί]κε (γεσίαπι 
Ιἱοη5: οΓ ί]ιε οὖε ἴπάεεά {Πε Ιεαάετ-ο[-ἴ]ε-ίογοες Ίνα 9αἱἀ {ο Όε {αίμευ: 

19681. Ὀρνιθόγονον ὄμμα, Ιεενα]]γ., ὐἰγά- ! νε] Γέ[ία. Α]άϊι8 Ίνα8 δυσελένας ΟΠ] 9ης. 
ὑυροίέοη εγε---- θἰγᾶ-δργιηρ' εοιπέεπαποε-- . 1984---δ. ξεστῶν περγάµκων, Ἰτετα]!, οἱ 
{ου ΗεΙεμ ννας Ροροίίομ ο Μρίίεν ἴπ ἴμ | έ]ιε ροἱἱθ]ιεά τωπηρανέν, νἱ2. ἴλοςς ο{ ΤτοΥ. 
3η4β6 ΟΓ 4 8ΝΝΘΗ, 1986. Τ ἨἍνε ροΐητος {5 απ εἶνο Εοῖ- 

1989, ἘΟΥ κυνοπτέεου, ἵη 119 116, ΠΙΑΠΥ : Ἰοψίτς νοιςο νειν ἀἰβοεγεπί]γ {τοι Ῥου. 
οὐ εῖοιι απιᾷ 85. κυνόπτερον, Ὀ41γ. | 500 {Γου 1 οοηβίά6Υ ἰαλέμιων Το μ6 1η ἂρρο- 

1985. Αποζηιος γοβάΙπς 5 σκύμγον, οάέτι- | κἴτῖοη νν 1 {1 περγάµεων, 
ἑωὴ νεὶ Μἶαπι, ἱηδίεας ο σκύμνου, εά{ις 1994, Ασιάδι φωνᾶν ἐπ Αφίαξίς εοῖσο. 
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ὃ δὲ παῖς Στροφίου, κακόµητις ὄνλρ, 

ὅῖος ᾿Οδυσσεὺς, σιγὰ δόλιος, 

πιστὸς δὲ φίλοις, δρασὺς ἒις ἀλκὰν, 

ξυνετὸς πολέμου, Φόνιός τε δράκων. 

"Εέέοι τᾶς Ἠσύχου προνοίας 

κακοῦργος ὤν. 

Ὃνι δὲ πρὸς ρόνους ἔσω µολόντες 

ὥς ἔγημ᾽ ὃ τοξότας Πάρις 

γυναικὸς, ὄμμα δακρύοις 

πεφυρμένοι, ταπεινοὶ 

ἔζονθ, ὃ μὲν τὸ κεῖθεν, ὁ δὲ τὸ κεῖθεν, 

ἄλλος ἄλλοθεν πεφραγμένοι. 

Περὶ δὲ γόνυ χέρας ἱκεσίους 

ἔδαλον, ἔδαλον Ἑλένας ἄμφω. 

᾽Ανὰ δὲ δροµάδες ἔθορον, ἔθορον 

ἀμφίπολοι Φρύγες' προσεῖπε ὃ 

ἄλλος ἄλλον πεσὼν ἐν φόθῳ, 

µή τις ἔΐέη δόλος. 

1400, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

1400 |ν-[νν-ἰνν-ἰνν- 
[τν ν]- Ι-τ]νν- 
|-τ]κν -ἴνν-Ι-- 
κν-Ιννσνν-νν- 
|-τ]τννΙ-ν]-- 

1405 |» -|» - 
πο... 
.... 
|» -ἴν -ἰν-ἰν- 
|. -ἰν -ἰν-ἰν 

1410 |--|ν -ἴν -ἷννν]ν-ν 
[-ν]ς ἐς ν--ν 
Μνν]νννΙνννν- 
νυν ννν-|-- 
[ννν νυν ην» 

1416 |-νν-ἴν-ἰν -ἵν 
[τν [-ν ἴ-ν- 
|-ν-ἴ-νν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΕΩ ἘΝΑΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ε/ / /. / / Ἂ ΄ 

δε ὁ παις Στεόφιου, κακοµήτις άγηρ. δίος Οδύσσευς, σίγῳᾳ δόλιος, δε πίστος Φίλοις, 3εάσυς εις ἆλ- 
καν, ζύνετος πόλεικου» τε φόγιος δεάκωγ. Ἐέῥοι τας ἥσυχου προγοίας) ὧν καπούργ»ς. Δε ὃν µολόντες 
έσω προς Ἀρόνους ἃς ὁ τόζοτας Πάρις εγήµε γυναίκος, πεφύρμενοι όµµµα δάκρυοις, ἐζόγτο ταπεί- 
νοι» ὁ μεν το κείθεν, δε ὁ το κείθεν, πεφράγμµενοι άλλος άλλοθεν. Δε πέρι γόνυ έδαλον ἱκέσιους χέ- 
ραςι Έλενας άμφω έθαλον. Δε Φεύγες αμιφίπολοι ἔθορογ) ἔθορον άνα δρόµιαδες' δε άλλος προσείπε 
άλλον πέσων εν Φόθῳ, µη είη τις δόλοςν 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Όυί {πε οίμεγ {πε εοη ος Ῥἰτόρβίας, α πηὶδο]]ε[-βεΠεπηῖης Πιαη, 5ο] αη- 
οίεγ ας Ὀιψεεᾶς,---5εογεί]γ Ιηδίάϊοις, Ὀιί {αἱ(Ω Ευ] {ο ηὶς {γ]επάς, Ὀο]ά ἵπ 
Ῥαΐτ]ε, «]εὰ η ννατ, απά υ]οοά-(Πὶγ5ίγ ας {πε ἀγαροη ! 

[1ιργευαἑἱηρίψ.] ΝΤαγ ε ρετῖς] {ος Πἱ5 ἀεερ-εοησεα]εά ἀεεῖση, Ὀεῖηρ 
πε ἵνοΓΚετ-οί-εν1! ! 

[Εεοἰαέϊοεῖψ.] 3ο Πανίης οοἵηε Ίη, «ἶοβε-Ιρ-ίο {πε οἰαῖγ οί Ίευ ΥΥΊιοπα 
ἴἩε αγοῃει Ραγίς ίοοΚ {οτ γγη{ε, ὈαίΏεά ας {ο {Πεῖτ εγες ΤΠ {εαΓΑ, {ΕΥ σαἰ- 
ἔπεπι-άονγη ἵπ-παπιρ]ε-Ρ]{ρηί, (Πε οπε Ιπάεεά [ Ροϊπείπρ.] Πετε, απά {Πε 
οίπει {οτίγοίἩ (Ἠεγε, [εποῖηρ Πετ 1η---ε8Εῃ ΟΠ 8η ορροβίίε σἰἀε ο{ Πε. 

Απά ατουπά ευ Κπεες ἢυης {ΠεΥ ἰλεῖτ εὐρρ]απί Παπάς---αγουπά 
Ηε]ει”5 ἀῑά (Πεγ Ὀοί]-οί-ίπεπα Πίηρ ΙΠεπῃ. 

ΊΤΠεΓειροη (πε Ῥηγγρίαη αἰίεπάαηίς {οο]ς-ίο-(Πεῖτ-Πεεῖς---ἰοοἷ-ίο- 
{Ππεῖγ-Ἠεε]5 οϐ Ἱηπ-α αἱ οΚ-ἴππε,---αΏἆ οπε σαϊ]εά ουί υπῖο αποί;ογ, Ρεΐης 
Ἠϊπηκε]{{αΠεη Ιπίο ἆγεας, “«9εε ἔ]ιεγε θέπο ἐγεασ]εγη. 

1400, ἀνὴρ Ροθί πακοµήτας 4ά ἁππί [ένὸ 
όπιηθς ΝΜΑ5. ουπι Α]άο. ἘΓΟ κακομήτας ἵ- 
σίτατ 6άῑά] κακόµητις,---αῖ ἰῖο νένςι 96- 
ααέη( 19 β{πι](] {{αι. ὮΟΒΡΟΝ. 

1406. πρὸς Ὄρόνους ἔσω µιολόντες, Π(ογα]]γ, 

Ἰιαυΐπρ' εοπιε Ἰιδίάθ αρ-ἔο έῑιε τοψαϊ-δέαίδ--- 
{ο έἶιε ἔἸγοπε ΟΙ δεαί-ο/-δίαίο. 

1411. ἄλλος ἄλλοθεν πεφραγμένοι, (ΓΘ6ε]γ, 
Ίιεπιπηίπρ: Ίιεν ἵπ, {]ιο οτε οη οπε δίἀέ ο) Ιιετ, 
έλα οέ]ιογ ο {ιο οί]εν. 

1419. Αἰάῑς ρῖνες χεῖρας ἵη ἴμ]5 γεγ»ο, 

αηά ἔθαλλον 1η {ἶιε πεχ{.---Τη 116 1419, 
ἴοο, Ὀε]ουν, Ί1 Ίχαβ ἐις 605 ἐς. 

1414---15. ἀνὰ δὲ δροµιάδες ἔθορον,----ἔθορον 
ἀμφίπολοι Φρύγες, θέ διρί/έ αισαν Τατ---- Σα) 
έιο ΡΙιγηρίαν αέέεπάαπέ9-ἴπ-ιυαἰέΐζς. Τ{ιθ 
Ροεί ίακε» ενεσΥ ορροτιιηΙ{γ ο 5νρπια- 
εσίηρ ενα ΡΗγρίαης ἃδ οονναγάς, Ὀμί ( 
ἄτεεκε Ἡθ αἱνναγς τθργεςεπί5 48 Ώεη ος 
αἱ ]δαδί τιπααοδι1ο)αῦ]θε ΏγανεςΥ. 

1417. Π.εί έ]ιενε πιοί ὃε ἐγειο]ιε! :---Ηίθ- 
τα]]γ, Μεδῖ ἔ]ετεὺε ρε. 



ΟΡΕΣΤΗΣ, 1415. 

»/ . πα ο 
Κάἀδόκει τοῖς μὲν ὀύ 

τοῖς ὃ ἐς ἀρκυστώταν 

μηχανὰν ἐμπλέκειν 

παῖδα τὸν Τυνδαρίδ. ὅ 
Ἱ 4 4 
ἱμητροφόντας δράκων. 
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|-ν-ἰ-ν- 
|-νἷσν- 

1490 |-ν-|--- 
|- - -]ι- νωον 

Χο. Σὺ δ᾽ ἦσθα ποῦ τότ, 3 πάλαι Φεύγεις Φφόθω: |» -]ν-ιν-ιν-]- -ν- 

ΦΡ. Φρυγίοις ἔτυχον Φρυγίοισι νόµιαις 
3 / 

παρὰ βόστρυχον ἀύραν, ἄὐύραν, 

Ἑλένας, Ἑλένας, ἐυπαγεῖ κύκλφ 
ων λ ρ) ”/ πτερίνω πρὸ. παηΐδος ἄΐῑσσων 

/ / ᾿ βαροάροις νόµοισυ 

ἆ δὲ λίνον ἠλακάτα 

δακτύλοις ἕλισσε, 

νηματά 9) ἵετο πέδω, «΄ 

σκύλων Φρυγίων ἐπὶ τύμθον ἀγάλ- 
/ / / µατα συστολίσαι χεήζουσα λίνῳ, 

φάρεα πορφύρεα, 

[εν [μυ -[νν-Ικν- 
1495 [νν -|»ν-|--|-Ἡ 

[ννἰνν-ἰ-ν]--ἰ- 
πμ” 
--. 
[τν σνν- 

1450 |- ν]--]-- 
[τν ν]τν τν 
[-τ]κν «ων νν 
εν ]νν-ἰ--ίν-- 
..- 

1486 |-ν»|--|- δῶρα Κλυταιμνήστρα. 

ΤΗΕ ΟΕΡΕΕ, ΑΝΡ ΕΝΑΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Και τοις μεν ουκ ἔδοκει" δε τοις ὁ μητροφόντας δράκων έμπλεκειν την Τυνδάριδα παίδα ες αρκύσ- 
ταταν µήχαναν. Χ. Δε που ήσθα συ τότεη πάλαι φξύγεις Φόθῳ; ΦΡ. Φρύγιοις γόµοις, Φρυγιείσι» 
έτυχον αίσσων αύραν, αύραν πάρα βόστρυχον Ελενας, ἐύπαγέι πτέρινω κύκλω, Ἔλενας, προ πα- 
θήΐδος βάρθαροις νγοµοίσι" δε ἆ ἑλίσσε δάκτυλοις λίνον ἠλάκατα», τε γήµατα ἵετο πέδω, χρηζούσα 
συστόλισαι Φρύγιων σκύλων πορφύρεα φάρεα λίγω, αγάλµιατα ἐπιτύμθον) δώρα Κλυταιμνήστρα. 

ΤΒΑΝΒΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Απά {ο 5οπῃ6, Ιπάεεά, (Ππεγε αρρεατγεὰ {ο Ῥε πο ἆάησετ: αἰίλοιισῇ {ο 
οἵμετς {ο ἆγασοη ἰαϊποά- ντ(11-Πἱς-ππσίΠεγ”5 Ρἱοοἆ 5εεηιεά Ὀεπί οη επ- 
{οἰάϊησ ΤΠ Ὠῖς οἱοβεςί (οἱ]5 (πε ἀαισΏίεγ οἱ Τόπάαγις. 

Οµοκυ5. Βυΐ ν/πεγε υναδί ίποιι ίΠει,----ογ Παάδί ἴἶλοι Ίοησ-Ώε[οτε βεά 
(Ωτορϱῃ ἔεατ } | ! 
 ΡΗΠΥαΙΑΝ. [ ζοπιρονεἰψ.] Αίιετ (πε Ῥητύρίαη ΠΙ8ΠΏΕΓ, {πε Τγο]αη [α- 
Πίο, Ι[ επαπορά {ο Όε {απηίησ (Πε σαε,---ἴῃε σαἰε ἴἵπ {Πε τιησ]εί5δο[ Πε- 
Ίεη, νηὮ (πε οἱοε]γ-θεί οἶγο]ε οί- {εαί]εν»,----οξ Ηε]εη, αἴογε Ἠετ «Ώθεί, 
{τετ (λε Ὀατρατίο {αμίοη :----ᾱπά οἷχα ἵνα νν]πάἶησ ννΙ(Ὦ Πεν βησετς λε 
Βαχ προη {πε ἀῑδία[.----απά (πε (Ώγεαἆ-νπε-Παά-ερυῃ 5ηε ]εί-σοῖ] οἩ {πε 
Ώοος, ἀθείγοις οΆ πια] {γοιη {πο Ρηγήσίαῃ φροῖ]ςα ριγρ]ε τοῦςε οΓ]]- 
Ώεη, ἂ8 αΏ ο{ηαπεηί {ογ {Πε ἰοπιῦ,----ᾱ ργεδεηί {ο Ο)γιεπιηθείτα, 

1418. κἀδέκει τοῖς μὲν δύ: απιἀ {9 έ]ιοδε ἑπ- ο]αδίνείγ ἴ5 ογεεῖς,----οοηβϊδ(ϊπροΓοπε ἰπῖ- 
-4εεᾶ 1έ ἀῑά πο 56εηα,---ἴλιαϊ 18, ἐ0δοπιο έ]ιογο 
αἰᾷ ποί αρρεαγ, ἐπάεε, ἐο δε απ ἐγεασ]ιεγι: 
6ἶδε ΠΙᾶΥ ννε μη εγείαη {νο ρα Ὀδίαη{ῖνα 
δράκων ἵη ΥεΙ5ε 14949, Ὀε]ονν, ἃ5 Ὀοίης {1ο 
ποπη]ηα{ἶνθ οπλο {0 ἐδύκει---έο 80ηιε ὑπιάθε 
ἔ]ιε ἆγαροπ ἀἰά ποί αρρεατ έο θεῦεπέ ο ηηὶς- 
ο]εῖς,---θέ έο οέλιογ8 ᾖιε δοεπιεὰ ἵπι ἐπέεπέέστι 
αὐομί ο εη/οἱά ἔ]ιε Τηπάάγεαη πιαἰἀεπ(Ἠο- 
16) πι Μῖ4 εἶονεδέ ἐοιίς. 

1431. παῖδα τὴν Τυγδαρίδα, Π16ἵα]1Υ, έλε 
Τηπάάτεαν ρἰτῖ---έ]ιε Τγπάάγεαῃ ἰαδθι----Τπ 
Αἱάῑς, απά Ἰκδνγῖεο 5ενοταὶ Μ88., τὸν ἰ5 
νιαπίῖης τ----Ὀα{(α5 Ῥοἵδομ Ίνας οὔΌδεινε) 
Όλο πιείτο {τοῦι Υ6Ι86 1416, ἴο 1499, ἵη- 

πηείε απά δἷκ ἀῑππείες,---Ριγε, ντ {ἶνο 
αἀπιαίπτθ οΓα εἴησ]ε ραόοῦ͵, ΠαπΙεΙγ, ἴἶχε 
Ια8ἱ {οοί ο{ νειβο 491. 

1497. ΜαῦΥ Ιεατηοὰ οὐ [ἴους (48 Ῥοτ- 
80Η τ6πιαίκ8) Ρεῖηρ ἀἱερ]εαδες νε ]]ι ἂνς- 
σεῶ ἵω αη ας{ἱνο-5θη»θ, πανο ιιὈδαίπτοά 
ἀιθύσσειν {ου 1111916, αὖά ασαἲη ἵη {ε Ῥάς- 
οι, νειδε 147: Ὀπί νειὺς ἀαεποίΐηα ηιο- 
σα, τἱσ]]γ ἴακε αίτετ {επι αἱ αοοι]δα- 
(ἶνε οΓτ11ς (ως {ο ννμ]σ] {νεγ πιοτε ἵῃ- 
πιράϊαἰεἷν απά ἱταηδ]τ1νεἰγ τείεΓ. 

1451. Ἐοτ 3’, Αἰάά5 απά 80π.9 οἵἶιθις 
Ἰανε δ᾽τ ΙΠΠΙπιετοις ΝΤ, (ου, πετοαὰ- 
1ης ἱδγῆμα 3) ΟΙ γῆμα δ᾽, 
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Προσεῖπε ὃ Ορέστας 
κ ι , 

Δάκαιναν κόραν᾿ ὦ Διὸς πα, 

Φὲς ἔχνος πίὰφ Δεδς ἐς ἔχνος πέδῳ δεῦρ 

ὠποστᾶσα κλισμοῦ, 
. , τν 

Πέλοπος ἐπὶ προπάτορος ἕδραν 

παλαιᾶς ἑστίας, 
εν . 4 3 / 

εν ειδης λογους εµους. 
/ 3 ε λα. , 

Αγει δ, ἄγει νιν ὦ ὃ εφει- 
᾽ ο] ΄ { ”/ ) 

πετ, ου προµαντις ὧν έμελλ. 

ε / .3/ Ἱ , 

Ο δὲ ξύνεργος ἄλλ ἔπρασσ 
2λλ λ  - ἡ 
έων κακὸος Φωκεύς 

λ λα’ 5 ο πΝ λ / -- 

ὀυκ ἐκποδὼν ἴἔτ, ἀλλ ἀεὶ κακοὶ Φρύγες; 

Ἔκλησε ὃ) ἄλλον ἄλλοσε στέγης᾽ 

τοὺς μὲν ἐν σταθμοῖσιν ἱππικοῖς, 

τοὺς ὃ᾽ ἐν ἐξέδραισι, τοὺς δ᾽ 

ἐκεῖσ ἐκεῖθεν, ἄλλον ἄλλοσε 
/ 3 / ΄ 

διαρµόσως ὠπόπρο δεσποίνας. 

14506. ΕΥΡΙΠΙΔΟΊΥ 

ν-]ν-- 
ν---ἰν--ἰν-- 
ν--ἰν-- 
ν--ἰ---- 

1440 ᾖν νυν Ίνννν- 
μ--|-ν- 
ν--ἰν-Ιν- 
[ν-]ν]ν-ἰν- 
[νσ]ν]ν-ἰν- 

14451. ]ν έν -ἰν- 
ν-ἰν-|-- 
|-τ]ν -]ν «(κ Ιν-ἰ-ν 
|--]»-]ν-Ιν-Ιν- 
ου.” 

1150 |-«]- -]--]- 
ντ] ]ν-ἰν ]ν» 
ην ως 

ΤΗΕ, ΟΒΡΕΠ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε Ορέστας προσείπε Λακαίναν κόραν' Ω παι Δίου, Ῥες ί ίχνος δεύρο πέδω αποστάσα αλίσµου, έ έ- 
πι Έδραν παλαίας ἔστιας προπάττορος Πέλοπος, ἵνα είδης ἔμιους λόγους. Δε άγει, άγει συ) δε ἆ ὥε- 
Φείπετο,ου πεομάντις ὧν εμέλλε. ο ἔυνέργος δε κάκος Φώχευς ίων επράσσε άλλα" Ουν' ίτε έκπο- 

δων, ἄλλα Φρύγες άει κάκοι» Δε εκλήσε ἄλλον άλλοσε στέγης' τους (8) εν ἵππικοις σταθµόίσι; 

δὲ τους εν εζεδραίσι, δὲ τους εκείσε εκείθεν, άλλον άλλοσε διάρµοσας απόπο δεσποίνας. 

ΤΕΑΝΦΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Βαϊ Οτόειξς «αἱά {ο {1ε Βρατίαη πιαῖά ---- 

«0 ἀαιρ]έεν ο/.7ουε, δεί ἐλη /οοέςὲερ λετε τοπ έ]ιε 1907, γεηποσῖπᾳ Ἴγοπι 
ἐλῃ δεαέ ὑπέό ἔιο Ῥίαςε οὗ ἐ]ια αποἰεηέ αἰίαν οὗ οι Γογε[αίᾖεγ Ρέίορς,----έ]ιαι ον Ρ | αν 
ἐλοι πιαγεδέ Πιέατ' πι Ἰυογ ἆς. 

50 ηε Ιεαάς Πες, πε ]εαάς Ώεγ:----ᾱπἆ 5ἶιε {οἱἱονγεά Επι, ποῖ ργεςαρίης 
ψηαί ἵνα» αΌουί ἴο Ἀάρρεῃ. 
΄Ἠ]ς ασσοοτηρ]ίσς, ἴοο, (118 γγ]οκεὰ Ῥμόσεαη γγαἰίωςσ-οωνν αγά πιαηασεὰ 

(πε οἰπει τηαίίεις:---- 

«« 111 γε ποί σε οιέ οἳ ἐλέ υ.αη----δμέ αγε έε Ρ/γησίέαπε αἴωαγς ιππιαη” 
πετῖη 

9ο Πε Ρο]έεά 5 ου{, Ώεγε-οπε (πεγε-οπε, ἵη ἀἰ[εγεηί ραγίς οΓ (Πε ρα- 
Ίασε----δοππε, Ιπάσες, ἰπ {Πε 5ίαῦ[ες ο{ {Πε Ἠογςες, απά 5οππε 1π {Πε ουὐ{- 
Ἠουςες, οηά 8οἵηε ΠεΓ6---δοίηε {πεγε,---ἀἱδρετεῖηρς 5 πρ απά ἀογΏ αί α 
ἀῑδίαποε {τοι οἱι{ Πα]5ίΓ685. 

1497. λάκαυαν, ορατίαπ---Γιαρεάαπιοπὲ» 
απ οἳ Γιαεοπίαπ:--- 4η ερῖ(πεί ρτοπιῖδοι- 
ουκῖν αρρ]ἱεά {ο Γεπ]αΙε πα({νοἙ ος Τ.466- 
ἁαόπποη, Ώαέπιοτε ραγ({ου]ατ]γ {ο ΗεΙεη; 
απά Ψοιτονθά, Ρε! Παρ»,ΊΤοπι Τασαέπα, ἃ 
νγαπίοη ΥΥΟΠΙαΗ ος Τιασόπῖα. 

14699. πλισμοῦν ΡΤΟΡΕΙΙΣ, δ0/α ΓΣ οολε]ε. 
1440---1. ἕδραν παλαιᾶς ἑστίας, ἔ]ιε 8εαί 

οτ ρίασε ο ἐιέ αποϊεπέ Πιέαγέ]. 
1444. Τη Α]άπς, απᾶ εά1Π1ΟΠ8 ΥεΓΥ σε- 

πεΓα]]γ, ἴἶιε γεαᾶῖης 15 ἔμελλεν, {ο νη]οἩ 
80πΠε αάά παθεῖν---ἴμε πομηϊπα(ἶνε «αρα 
{0 ἔμελλε, ππαγ Ὀε αἶ(]ιεί ᾖε, ΟΙ 5116) οἳ 1έ: 

Ενας, μποοπδεῖοια ΟΥ ποί ἀγεαπίπρ' 4ϕ ωλαί 
Ίρα» ᾳοἶπρ {ο ιαρρεπ, οἵ το]αί Ίιθ ισας ροἵ πρ 
{ο ἆο, οἱ ὠ0]ιαί ΑΕ Ίῦαβ Ροἵπρ {ο α[γε. 

1 447. Α]άῑΙ5 οοπίτατγ Το ἴΊπε πιείγε Ίαβ 
ἀμε. Τμαϊ Ἆε 5Που]ά πανο ετγοά 1π' (4 
τθβροςί 50 ΕΣΥ οίῖεη 15 Ιπ 80ΠΠ6 ἀεσ[θε 
ππαεςοιπίαΡ]θ, | 

1448. Αποίπες 1εοίῖοπ 16 ἄλλον ἄλλοξ᾽ 
(ος ἄλλος ἄλλον) ἓν στέγαις.---1 19 ἀῑβέι]έ 
ἴο ἐταπο]αίε {5 Ιάἱοπιαί1ζα] ρηγαςε, ύέ)- 
ὐάΐΐπι, 80 48 {ο πιαΚο 861Η56. 

1460. 8εγοταὶ Μ55. απᾶ οἆ1ΙοΠ86, (ᾱ- 
πιοΠς {επι {]ναῖ ος Α]άις) Ίαν ἕδραισι. 
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ΧΟ. Τί τὀυπὶ τῶδε συμφορᾶς ἐγίγνετο; ἱν-|»-Ι»-ν-Ιν-ιν» 

ΦΡ. Ἰδωία μᾶτερ μᾶτερ, ντ --Ιστν 
1456 |-ν»|--»|-- ὀθρίμα ὀθρίμα, ἀἲ, ἀἲ, 

[4 / αι ϱ ” Φονίων παθέων, ἀνόμων τε κακῶν 
ον -|- »-νν ἅπερ ἔδρωκον ἔδρακον 

3 δό / 
εν οµοις τυραννὠν. 

᾽Αμϕὶ πορφυρέων πέπλων ὑπὸ σκότου |- «| -ν- ν|-νί- -|- 

ξίφη σπάσαωντες ἐν χεροῖν, 1460 |» -ν -[» -]» : 

ἄλλος ἄλλοσε |- »]- νω 

δίνασεν ὄμμα, μή τις παρὼν τύχοὶ. |- ο --]- ρα 

[τν] ν]- 1 ν 
|-μ[τν]ς «Ι-- 

1405 |- «|- -]- -|- 
[τν τν Ιντττν- 
Ἔνι--Ι- 
ν--ν-κν 

« η 2 

Ὡς κώπροι ὃ ὀρέστεροι γυ- 
λ 3 / / ναικὸς ἀντίοι σταθέντες 

ἐννέπουσι' κατθανεῖ, 
. / δα / / 

κατθωνεῖ" κακός σ ἀποκτείνει πόσις, 
/΄ δ Δ 

τοῦ κασιγνΏτου προθους 
” ” 4 

ἐν Άργει 9ανεῖν γόνο». 

ποινή ο 
- πα 3/ 2/ - Α ὃ ἀνίαχεν, ἴαχεν ὤμοι µοι 

|) ” .. λευκὸν δ) ἐμθαλοῦσα πῆχυν στέρνοις, 

κτύπησε κρᾶτα µέλεον πλαγὰν, 

τΕΕΒ ΟΠΡΕΡΕΕΗ, ΑΝΡ ΕΝάΙΗΡΗ ΑΟΟΕΝΤΣΤΑΤΙΗΟΝ. 

ΧΟ. Τι το σύμφορας Εγίγγετο έπι τώδε; ΦΡ. Όδριμα, ὄθριμα, Ιδαία µάτερ, μκάτερι αι) αι; φύόνι- 
ὧν πάθεων, τε άνοµων κάκων, ἅπερ ἔδρακον, ἔδρακον εν δόμµιοις τυράννων. Σπασάντες εν χέκου ἔί- 
Φη ὕπο σκότου άμφι πορφύρεων πέπλων, άλλος δίγασε όµεµια άλλοσει µη τις τύχοι πάρων. Δε 
ὡς ορέστεροι κάπροι σταθέντες άντιοι γυναίκος εγγεπούσι' Κάτθανει, κάτθανει' Κάκος πόσις απον- 
τείνει σε, πθόδους γόνον του κασιγνήτου Ψάνειν ε’΄ΔΡγει. Δε ἆ αγίιαχε, ίαχε, ώμοι µοι' δε εµθα- 
λούσα λεύκον πήχυν στέρνοις, κτυπήσε μέλεον πλάγαν κεάτα, 

ΤΠΑΝΦΙ,ΑΤΙΟΝ., - 

Οποπυς. ναί ο66γγεηοε {οο] ρ]ασε α[ίογ (Πῖςὸ 
Ῥηπνοιαν. [Εγαπέῖο απᾶ σαν ]Ο1 ροψετέα!, ρόννεγ[α] Ἰἀαόαη Πιο- 

πετ, πιοί(ες, αἶας! αἰαφ! ίπε πιαγάετους»αῄεγίησς, απά (ῃε Ίανν]ες» ενἰ]ς, 
ία) [ρανν, 1 ανν 1η ίηε ραίασε οΓέ1ε τογα]! ΓΗε ιά άεγς απᾶ δΕγΕαΠΙΦ 
ωζέ]ι α [τὶς]. ] 
[ Ηιο]ι πιογε γαἰϊοπα((ψ. ] Παν ἵπρ ἆταννη, τὰ ἐεῖσ Παπ, (πεῖγ 5ννογάς 

ἵπ οοποθα]πιεηί Ὀεπεαίῃ (είν ρυτρ]ε γοῦες, ἑαςΠ (ἡγηεςὰ Ἠὶ5 εγε οη εἶἰ- 
πετ δἱἀε, Ιεδί αηγ οηε 5Πποι]ά εὔαπος {ο Όε ργεδεηί. ΤΠει Ἰκε Ππουη- . 
(αἵη Ῥοσις ἰαπάϊηςσ πρ πἱσΠί-αρα[ηςί {πε ]αάγ, (ευ αγ :--- 

ἐς Τ]νουι δ]ιαῖέ ἀἰε, ἔλιοι φ]ιαἰέ ἀῑε:----ε]ιψ ὅαδε Ιιιδύαπιά ἀεσίτοῦς ἐ]εε, Παυῖπρ 
σῖνεη πρ ἐ]ε δεεᾶ ο) Λῖ ὑγοί]ιετ ἐο ρεγῖδ]ι αἱ 4γροδ. 

Ἠ/µεγειροῦ [1πιέωέῖπρ Ίιεγε ὑοίλι έ]ιε αἰϊέιιζε αιᾷ υοῖοε οὗ Μι ἑογγέβεά 
ηιῖέγεδδ.] 5ἱιε 9Ἠιγίε]κεά, δε Ηωγ]εἷκεά «4 / πιει πιε :”'----θη ιΏγον/ῖης Ώετ 
Ψλίίε αγΙΏ αρ αἱηςί Ώευ Ὀόδομι,δίε ηβΙοίεἆ νγείιο[ιεά Ῥ]ου/5 οι Ώεγ ηεαά, 

14559. Τί τὀυπὶ τῶδε συμφορᾶς ἐγίγνετο--- 
Ἠ]ιαί τοα ἐ]ιο μρο]ιοί οἱ ἐἶιε εαἑάκ(γορλὲ α]- 
Μεν ἐ]ιαί 3 ΗΥ Παξ ισα» ἐ]ιο ἰδνιιέ ο) έ]ιε οαἰαπαῖ- 
Ηα/ξεν ἐ]ιῖ2 Βο1ής 1084 ταῖσδε συμφοραῖς. 

146568. ἓν δόµοις τυράννων,---ἴΤ6εΙΥ, ἴπ έ]ιε 
}οψαἶ ραῖαοε----ἴπ έ]ιεγοσαἰ πιαπδίοπ.. 

1459. ὑπὸ σκότου, ἹιπάςΥ ἀαγ]οπέδα,--- ναί 
18, ἵλ ἔ]ιο ἄαγ]ς ο ἴπ οὐποραϊπιεηέ. 

1460. ξίφη σπάσαντες ἐν χεροῖν, Π{εια!]γ, 

Ἰιαυῖπρ ἆγαιοπι ἐ]ιεῖγ δισογ] ἴπ ἐλεῖτ Ἱιαπάς, 
ἴμαί 18, Παυΐηρ ἐ]ιοῖν πα]εεά διρογἀς πι ἐ)ιεῖγ 
Ιιαπᾶν - Ιιαυῖπρ ἐλιεῖγ διοογάς ἀγαιον. 

1467. ἵπ Μ358., απά 1η Α]άῑδ, τοῦ ἵ8 0- 
η ε{ες. Βΐης ας τόν, 

1469. ἆ δ᾽ ἴαχεν ἴαχεν έάϊάῑῖ Α]άνις: νά- 
πιαηῖ οόάΐϊσεδ. ΡΟΒΞΣΟΝ. 

1471. Τη ΤΟΟΠΙ ΟΓ πλαγὰν Βτιπε] ρῖνες 
πλαγαᾶ οοηδεη(ἱηρὶγ νά δοπιε Μ85. 
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φυγα δὲ ποδὶ τὸ χευσεοσάνδαλον 
3/ 32 ” η / δὲ 

ἑληνος ΕΦερεν, εφερεν ες χόμας ὁε 

δακτύλους διμὼν ᾿Ορέστας 

Μυκηνίὸ ἀρθύλαν προθὰς, 
5/ 5 ” 5 / δέ 

ὥμοις ἀριστεροίσιν ἀνακλάσας 9ερη», 

παΐειν λαιμὸν ἔμελλεν 

ἐἔίσω μέλαν ξίφος. 

ΧΟ. Ποῦ δητ᾽ ἀμύνειν ὃν κατὰ στέγας Φρύγες; 

ΦΡ. Ίαχὰ δόµων νύρετρα καὶ σταθμοὺς 

Μοχλο»σιν ἐμθαλόντες, ἔνθ ἐμάμνομεν, 

βοηδρομοῦμεν ἄλλος ἄλλοθεν στέγης, 

ὁ μὲν πέτρους, ὅ ὃ ἀγκύλας, 
ε / / 5 ” οἩ 
ὁ δὲ ξίφος πρὀκὠπο» ἓν χεροίν ἔχων. 

Ἔναντα ὃ ἦλθε Πυλάδης 
3 { εω ε..»ώ 

ἁλίαστος, Οἱ0ς, οἱ0ς 

Ἕκτωρ ὃ Φρύγιος, 3 Ἠρικόρυθος Αίας, : 

ὃν ἐῑδον, ἔἶδον ἐν πύλαισι Πριαμίσι" 

Φασγάνων ὃ ἀκμὰς ξυνύψαμεν' 

1479. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

κενών [γνν]-νν 
ο. 
|--]- ν]---- 

λατὸ [ν-[ν-]ν-Ίν- 
|-τ]ν]ν-ἰννν]νἰν- 
.-- 
|--]ν -ἰνν 
[--(ν -ἰ--ἰνἰν-ἰνν 

Ἴ4δ0].ν -|ν | »»|- ν|- 
|-τ]-]ν-ἰν-ἰν]νν 
ν-ἰν -ἰν -ἷ--ἴν-]ν- 
”... 
ν-ἰν-ἷν -ἵ--ἰν-Ιν- 

1456 [ν -ἰν οἰν -ἷν- 
[εν -Ιν ΙΕ ν 
|-τ]νςκ]ν -Ινν ην -|- 
|. -ἰνἰν-ἰνεἰννν]νν 
|-ν]--ἴ-ν|Γν]ν 

ΤΗΕ ΟΕΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

δε πόδι Φύγα έφερε, έφερε το χρρυσεοσάγδαλον { ἔχγος" δε Οεέστας δίκων δάκτυλους ες κόμας, πρό- 
σας Μυχήγιδα άρθυλαν, αγάκλασας δέρην αριστεεοίσι ώμοις, Εμέλλε παίειν µέλαν ξίφος είσω λαί- 
μον ΧΟ. Που δήτα Φεύγες δι κάτα στέγας αμκύνειν; ΦΡ, Ίαχα µοχλοίσι εκθαλόντες σύρετρα 

δόµω και στάθµους, ένθα εκίμνομεν, βοηδρομκούμ.εὐ άλλος άλλοθεν στέγης» ὁ μεν έχων πέτεους» 

δε ὁ άγκυλας, δε ὁ προκώπον ξίφος εν χεροιν. Δε Πύλαδης ήλθε εγάντα αλιάστος, δίος, ὅέας ὁ Φεύγιος 
Ἕκτωρ, η τβικόρυθος Αίας) ὃν εἰδον; είδον εν Πριάμισι πυλαίσι' δε ζυγήψαμεν άκµας φάσγανων' 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

απά πίΏ Ὦετ {οοί η ΒΙρΙί ἁῑά εΏε Όεαγ-οπγαγά---αἷά «νε Ώεαγ-οπν/αγά 
Ρεγ σο]άεῃ-εαπάα]εά είερ:---Όαί Ογέ5ίέε, (μγυκίῖηρ Π] βησετς Ιηίο πετ 
ἴγεδθες, Ὠανίησ ομί5ίγὶρί {ηε Μγεέηίαη «Ποε,---θεπάϊπρ-Όασ]ς πετ πες] 
ονετ Ίχετ ]ε[ι εἨ ου]άετ,---ν ας [1γιπρῖπρ Ιὰ5 ]ιαπάς---απᾶ εἰσ]ζπρ. ]αοουίἴο 
Ρίυησε {Πε ἁαγ 5ννογά Ιπίο Ώει {Ἠγοαί. Όμοκυς. Ἡ/μεγε ίμεη ν/ετε ίπε 
Ῥητύρίαης, ίηοδε ΙΠάετ {1ε εαπιε τοοί, {ο αδβῖςί Πεγὸ 

Ῥηκγοιακν. [11 απἰπιαέίοπ, απἀ ρτίαϊἶπς ἰπιδε]{ ἴπ λὲς υαἶογ.] Ἡαν]ης 
ψ(Ἡ α επουί, ΟΥ πιεβης οἱ Ῥαγς, Ὀιγδί ορεη {λε ἆοοτε οΓίΠε ραἱαοε, απἀ 
{πε εία]]ς ν/Ώεγε νε Ψετε ναϊί]ης, Ἡε ΠΥ-ίο-Πεγ-αδδϊίαηςε, α-ἀῑΠετεηί- 
Ῥαγίγ {Τοπι-α-ἀϊιβεγεηί-ρατί οἱ {λε Ἠοι]ςε,---οπε Ιπάεες ΥΠ 5ίοηες, απά 
αποίΠετ νη{Ἡ (οησεά-]αγε]ίης----πά αποίἩετ ψίΏ α Ίοης-Ώ]αάεά δυ/ογά 
1π Πὶς Παπά», Ἐπί Ῥύ]αάῦς σαπηε αραἰῃεί Ἡ5, Ἱπιρείμους, ΙίΚε-ίο, Ιίκε-ίο 
πε Ρηγύσίαη Ἠέείος, οἨ (με (ε]ρ]ε-ογεκίεά Α]αΣ, νΏοπῃ Ι «αὖ;, 1 εαν’ αἲ 
{Πε ραίες οἱ Ρεΐαπη :---Βο νγε οΙοθηεά-ἰοσείπετ (Πε Ρροϊηίς ο{ ους εὔγογάς: 

1474. Τη 5οππθ [εχν οορίε» νο βΠά φυ- 
γάδι {ΟΥ Φυγᾷ, ΏΟΓ Ὀδά]γ. 

1415. Μυκκνίδ ἀρξύλαν προξὰς, Η{ετα]!γ, 
Ἰαυΐπρ ροίέοι ὑε[ογε έ]ε Μψοέπῖαπ δοοί ος 
θἱέρρετ,---ᾱ οἰτουπη]ος οι {ου “ Παυίπς 
ουεγία]εοπ Η έϊεπι---Εἰναί 19, Παυῖπρ οπέγιι 
11ου ἴπι ιετ ἱρ]έ οΥ οοππε ρ τοέ{ι [εν 

1476. δὶςο ΑΙάῑς εἲ Ραγε οόἀϊσιιπα, Γτι- 
πιεγόκίι αιιᾶιη ὄριστεεοῖς. Φὶονέτει 1509 
Ρτο τέχγαις 6414 τέχναισυ εχ Μοξαυόηεϊ 
Ριίπιο ἄριά ΒόέεΚΙππν. ΡΟΕΡΟΝ. 

1477. Αἰάάς απά Μ55. ρα α11} ηανε 
λαιριῶν: Βτυποκ απά 5ενεΓα! ο{ἱείδ, λαι- 
μὸν 35 αῦονθ, 

1483- -4. Ἠτο (]θ νγθαροή 4Γ6 {1ο5θ 
ος οοννατάς. ΤΗ9 εΧΡρΓθΡΡΙΟη αἰίοσεί]ιεγ 
Ῥογάεις οἩ {πε Ρ1Τ]6δ41168, απ Ιπάπςεςα 
{ΕΒΙΡΟΤΑΤΥ 5ηλ]]ε---ΠλΟΝ υθίίετ αἀαρίεά 
{ο οοπιεάγ {ἴναη {ο (τασεάγ:---ἴ]ε ροεῖ8 
Αἴπι, ἩΟΝΥΕΥΘΗ, νγῶ5 το πάἰου]ε {πε Ῥ]τή- 
Ρἴαη», απ εχ{ο] ένο ἄΤ6εΚΑ. 

1485. Βενεταὶ ΜΒΕ, Ινε ἐναντία. 



ΟΡΕΣΤΗΣ. 1490. 

1490 |» - -]» . μ]]» - 

ἱνν-Ινννννννν]-- 

101 

τότε δὴ, τότε διαπρεπεἲς 

ἐγένοντο Φρύγες, ὅσον ᾿Αρεος ἀλκὰν 

ἥσσονες Ἑλλάδος ἐγενόμεθ ἀιχμᾶς᾽ |-νν|-- υνννν|-- 

ὃ μὲν ὀιχόµενος φυγὰς, ὁ δὲ νέκυς ὢν, 

ὃ δὲ τραῦμα Φέρω», ὁ δὲ λισσόμενος 

[εν -]ννσννννν- 
|κν σἰν--ἴνν-ίκν- 

1490 |-ν -|νν- 

κννἴν-νν 
|. -ἰν-ἴν-ἰν-ν-ἰν- 

Βανάτου προθολάν' 

ὑπὸ σκότον ὃ ἐφεύγομεν' 

νεκροὶ ὃ) ἔπιπτον, ὃν ὃ ἔμελλον, ὃν ὃ ἔκειντ.. 

Ἔμιλε ὃ ἆ τάλαιν᾽ Ἑρμιόνα ὁόµους 

ἐπὶ φΦόνω χαμαιπετεῖ ἱννν-ν-Ιν- 

1600 |--]--]»»--- 
ο... 

Δ “/ ”/ υ) 
µατβὸς, ἆ Ι» Ετεκε τλάαµων. 

 έω , 

"Αθυρσοι ὃ οἷά νιν δραµόντε Βάκχαι 

σκύμνον ἓν χεροῖν ὀρείαν |- υσν-ν-- 

ν-Ικ-Ιν-Ινἰν-Ιν- 
[κ νν--ἰν 

1605 |--]νν-ἰννν 
νυν (ν -ἰν-ἰν 
|--]- -]--ἰ-- 
|-ττ-]-ν 

ΤΗΕ  ΟΠΡΕΗ, ΑΝΏΌ ΕΝΟΙΙΣΗ ΔΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

τότε δη, τότε Φρύγες εγεγόντο διάπρεπεις ὅσον ἥσσονες εγεγόµεθα άλκαν ΄Αρεος αίχµας Ἕλλα- 
δος᾽ ὁ μεν οιχόµενος Φύγας, δε ὃ ων γέκυς» δε ὁ φέρων τραύμια, δε ὁ λισσόμενος πρόεολαν Φάνα- 
που’ δε ὕπο σκότον εφεύγομεν᾽ δε νέκροι Επίπτον, δε ὃι Εμιέλλον, δε ὁι εκείντο. Δε ἆ ταλαίνα Ἑβμίο- 
να ἔμολε δόµους έπι χαμαίπετει φόνω µάτρος, ἆ τλάμιων έτεκεγιν. Δε δραόντε δία Βάκχαι αθύς- 
σοι ζυνήρπασαν γω εν χέρου ορείαν σκύμνον' δε πάλιν ετείν:ν ταν χόραγ Δίος ἐπι σφάγαν. Δε ἆ εγέ- 
γΕΤτο αφάντος δίαπρο εκ »άλαμων δώµατων, ω Ζευ, και γα, καὶ φως, και γυζ, ήτοι Φαξμιακοίσι, 

/ . / δὶ λ λ / 
ἕννΊρπασαν πάλιν ὁε ταν Διός χορα) 
3 Δ λ ”/ 
επι σφαγαν ΕΤΕΙΥΟΝ. 
ε ] / 

Α ὃ ἐκ Φαλάμων ἐγένετο 
Δ ὃ / 5’ 

διαπθὸ ωματων αφαντος, 
ή ο ΝΔ ω Δ .” Ν Δ 
ω Ζευ, καὶ γα, καί Φως, και νὺξ, 
5) / 
Ἴτοι Φαρμακοίσι», 

ΤΗΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. 

(νε Ιπάεες, (ππεῃ ἀῑά (πε Ῥμγόρίαης γεπάεΓ Ιί οοηθρῖσιιοι» Ἡουν ΙΠ{εγίογ 
Ίνα ψ/6Γε Ἱπ {με επεοιηίετ οἱ ΝΤατς {ο {Πε ερεατ ο{ ὤγεεςε:---οπε Ιπάθεὰ 
(ακίησ-Πἰπηεε]{-αναγ α {αρ]ΐνε, απ αποϊί]εγ Ὀείης εἱαΐΠ, απά αποίΏετ 
Ῥεατίησ α νουπά, αηά αποἰῃεγ ἀερτεσαί[ησ (Ίε Ἱπππηίπεηογ οί ἀεαί]ι:---- 
ἠπάεγ-{ανογ-οΓ (]ε σ]οοπῃ, ΠοΨευες, νε ῆεά: Ῥιέ ]ιε οογςες Γε]].----απά 
5ος Ψεγε γοε]ίης, απά 5οπ]ε Ιαγ Ῥτοδίταίε. ἈΝονν (πο αη{ογίαπαίε Πεγ- 
πηήοηδ σαἴηε λοπ]ε αἰ-ἴπε-Ιηδίαηί-οξ {νε ἀεξεεπί-ίο-ίΠε-στοιπά οἱ {πε 
πιυγάεγεά-υοάγ οί μεν πιοίμετ, ἰπε Ἰαρίθςς ἵνοπ]αη νο σαγε Ὠοτ Ὀἱγί]. 
Ῥο, τυηηίης αἱ Ἰεγ Ἰίκε Βάεε]απα]ν νέοι! (είν (ωψγκας, (Πεγ Ῥογε Ἰευ 
ΑΝ/ΑΥ Τη ἰπεῖγ Παπάς ας ἰἱ αά Όεεῃ α ππουηίαῖη Μεϊίογ: απᾶ ασαἴη {Ίχεγ 
πια(ε-κίγαϊσηί-{ον/αγά» (1ε ἀαισΏίον ο{ ἆονε {ου εἰαισηίεγ.---Βιαΐ οηε 
ναπίδηεὰ α)ἰοσεί[ετ ἔγοιη {πα ελαπιῦετ----οαί (Πτουρῃ Τπε ραἱασοε,Ο σή- 
Ρίίεν, απά Ο Εατίμ, απ 1ή6Η1, απά Ώατκηες»,---εἰ(μεν Ὀγ επολαπίπιεη!, 

1490---1. τότε διαπρεπεῖς ἐγένοντο Φεύγες, 
ἔ]ιεπ ῑά ιο ΕΙ ςίαηδ ὕθοσπιο ποίαδίε, οἳ 
ροπδρἰεκοιιδ:---έλε ϱαυε ἔ]ιει! εἶθαὶ ῥγουῇ. 

1497. ἔμελλον, δΟιΕΊΟΕΤΕ 1ροπι ἔ]ιεευε ϱῇ 
Ραἰ[ίπρ, ἴἶναί 15, ισογε τεε]ίπρ ΟΥ δίαρρετίηρ.. 
Τι 18 ποίῖ {ο Ὀ6 Ἱπιαρίπες, (ναί {λε Ροεί 
φδίιθά {νο αιιἀίεποε {ο Ὀε]ϊενο Εἶιαί 1ἱ1α 
ἔννο ἐγεπάς αοίπαἰ1γ Ρετρείταῖο {λοςε 
ΏΠΠΙΘΓΟΙΙ6 ΠΙΙΓάΘΓΡ:----Ό{ {11ου αγο Π]θι)- 
{ἰοποθά, πιθΓς]Υ {ο 5ηενν ἴ]χο (εγ]βοἆ διοίθ 
ο ιο Ῥἡγή σα ))ς πηη----ᾱπά λῖ5 ρτοηθ- | 
Ἠθ58 {0 οχαρσεταίθ. ἸΜιεστανο {οιισίιτ 

νο εΠοεπιίηαογ οΕ (ἶε Ῥεγεῖαης ννας Ἱιθγε 
ἰιο]ά πρ {ο ἴἶιε γιά]σοπ]α οΓ {ιο Αἰἰοηίαις. 

1499. ἐπὶ φόνω χαμαιπετεῖ, 1Ροπ ἔ]ιε [αἰ]- 
{ο-έ]ιε-ρτοιιιά πιγάετ, πιοαπίησ, αἱ ἔίιε ἵπ- 
δίαπέ έ]ιε ὑοᾶυ }εἰἰ ἀοιοη ππιγἀετεᾶ. 

1601. δραµόντες Α]άῑι5,---κεὰ δρακέντε, 
αιοά πιόίταπα ρόδιπ]αῖ, ρταέῦεηι ΜΒ, 
ΠΟΜΗΙΙΗ. Ῥο0Πδον. 

1506. ΕΟΙ διαπεὸ δωµάτων, Α]άῑπΑ Ίναβ διὰ 
πεὸ δόµιον, ἈΏά 80119 ΜΒ. δὺ πιὸ δόµων ΟΥ 
δωµάτων---ἃ {6νν διὰ προδωµάτων: ---- ἐγένε- 
το ἄφαντοςι Π{ογα]]ν., Ρέοαπιο ἠπυϊκίρίο. 
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|-ν]-Ὕ]γν 
1610 |-«|--»|- 

ἢ μάγων τέχναισιν, 

3} Φεῶν κλοπαῖς. 

Τὰ ὃ᾽ ὕστερ ὀυκέτ ὀΐδω" 

δραπέτην γὰρ ἐξέκλεπτον ἐκ δόµων πόδα" | -|- «ιν -ίν "ιν -ίνν 

πολύπονα δὲ, πολύπονα πάθεα |» --- ων Μα ν]» μιά, 

|» ν -|κν-Ίκνν 

1616 |νν-|νν-|-- 
ἱγνννν]ν-νν 

|--ἰν -ἰ--ἰν Ισ -ἰνν 
νε] -ἷν-ἰν-ἷν-ἷ-- 
|--ἷν -ἷ- -ἷν -ἴν-ἰνν 

Μενέλαος ἀνασχόμενος, 
να μι ΄ 
ανόνητον ὤπο Τροῖας 

ἔλαθε τὸν Ἑλένας γάμο». 
Ν ω - 

ΧΟ. Καὶ μὴν ἀμείθει καινὸν ἔκ κωινῶν τόδε' 
/ ἁ 9 ω μ / 

ἔιφηφόρον Υὰβ Εισορω προ δωμώτων 
/ 232 / 5 / / 

βαΐνοντ Ορέστην επτοηµένω ποδί. 

1690 |, εμέ, ἐν 
|έε, εέ]με, τ-- 
εὲ, εί], ἐν 
|έο, {έ]]15. ἐν 
[έο, εδ[|γέ,- 

ΟΡ. Ποῦ ᾿στὶν ὀῦτος, ὃς πέφευγε τὀυμὸν ἐκ δόµων ξίφος; 

ΦΡ. Προσκυνῶ σ’, ἄναξ, νόµοισι βαρθάροισι προσπιτνῶν. 

ΟΡ. Ὃνκ ἐν Ἰλίῳ τάδ ἐστὶν, ἀλλ ἓν ᾿Αργεία χθονί. 

ΦΡ. Πανταχοῦ ζην Ἰδὺ μᾶλλον ὃ 9ανεῖν τοῖς σώφροσι.. 

ΟΡ. Ού τι που κραυγὴν ἔθηκας, Μενέλεω βοηδρομεῖν : 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΠ, ΑΝΡ ΕΝΕΟΙ.ΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ. 

Ἠ πεχγαίσι μάγων, ” κλόποις Ῥέων, Δε τα ὕστερα ούκετι οἶδα᾽ γαρ εξεκλέπτον δράπετην πόδα εκ 
δόκµων' Μενελάος δε ανασχόµενος πολύποναν πολύπονα πάθεα, έλαθε ἀπο Τροίας τον γάμιον Ἔλε- 
γας αγογήτονο ΧΟ. Και µην τόδε καίνον αμείθει εκ καίνων γαρ είσορω Ορέστην βαινόντα ξιφήφορον 
προ δώµατων επτοήµενω πόδι. ΟΡ. Που έστι ῥύτοςν ὁς πεφεύγε το ἔμιον ἔέφος ΕΝ δύκων; ΦΡ. 
Πρόσκυνω σε, ἀναξ, πεόσπιτνων βαρθαροίσι νοµεοίσι. ΟΡ. Τάδε ουκ έστι εν Ίλιω, άλλα εν Αεγείς α. 

χθόνιω ΦΡ. Πάνταχου ζην μάλλον ἥδυ η Φάνειν τοις σώφροσι. ΟΡ. Ου που τι εθήκας κραύγην, 
Μενέλεῳ βοήδροµεειν; 

ΤΕΑΝΡΙΙΑΤΙΟΝ. 

ος εἶε ατί5 οΓ (νε Ν]άσ1, ος ἰΠε 5ίεα](Ὦ ο{ {πε (οᾶς! Βωί ας (ο ναί {ο]]ον- 
εἆ Γ Κποιν πο {αγίηει----ἴου Γείο]ε-οιί γΙιἩ {ασ]εῖνε {οοί {τοπι (λε ρα]αςε: 
Μεηεἰάις, Ἀούενετ, α[ίεί επάυγίης πιαπ]{ο]ἀ, πιαμ!{ο]ά 5 Πεγῖηρς, Ὠας 
γεσεϊγεὰ Όαςκ {Γοιι Ττογ {πε «οηβογίΣΗἱρ οΓ Πε]εῃ {ο ηο ΡΙγροςε. 

Οποκυ». [Γπιενγαρεϊπρίψ.] Απά 1ο! Ἠετε φοπείλίης Ώενν ο0ομ/6-ἵπ- 
φιιοθεςκίοη {ο ίἨεςε πονε]ί]ες:----ίου 1 5εε Ογόειᾶς νναἰκίησ-αδοιί δν’ ογά- 
[η -λαπά {η-[γοηί-οξ {Πε Ώουκε ψίἩ ασ]ιαίεὰ 5ἱερ! 

ΟκΕΡΤΕ». [ Επιεγίπρ ωδή απ αἴτ ο) πιο] ἀἰεαρροὐπέπιεπέ,---απιᾶ οἱ ρτεαέ 
ὠγαί]ι. 1 ΥΝ Πετε ἶ5 Ἠε, ἰμαί Πεά {ΓοΏ1 ΠωΥ δνγοχὰ οἱ ο[(ηε ρα]αςε ὃ 

ΡΗΠΥΟΙΑΝ. [52ης ἀοωπ ο δοί]ι Άπεες, απιά ]ιοἰ(ἶτις ερ 8 απάν, ἴγεπι- 
ΜΙϊπρ.] 1 εαρρ]!σαῖε ἴπεε, Ο ΚΙηὺ, [αβίος-ἆου Ὀείογείπεε αἴιεγ{Ώε Όὰγ- 
Ῥατῖς {α5ηίοη ! [7οολς αρ Ρἱέεοιιδίη, απιᾷ εοπεζηιιες ἐο (γπηδΙε ἴπ ενεν ἠὐπιῦ.] 
ΟΠΕΡΤΕΣ. ΓΗΙ5 15 Ποί 1η Πίοη,----Όαϊ οἩ. πε Αγσϊνα στοιηά ! 
Ῥμαχο]δν.[Π-ενεσγ-τεβίοη {0 Ἰ]γε 5 βνεεἰεΥ αμ ἰο ἀῑς----ἵη τηε ορ]- 

ΠΙοΏ ο6 (ἶχε γ/]θε! ΟΠΕΡΤΕς. [δεεγπίν.] Ὠἶάεί ἴἶχοι πο γουάεί βοωηεν/ηεγε 
σαΐρε ἃ ΟΓΥ {ου ΜΜ επε]άμς {ο οοΠΊΕ- γη -Πε]ρ ὃ 

1514. τὰ ὕστερα, ροδίεγῖότα, 14 ε8ί, ιιὺ- 
αεφιέµέία νεὶ φιῶ Ῥόδέεὰ αοοίἀεγἰπέ. 

1519. δραπέτην γὰρ ἐζέκλεπτον ἔν δόµων 
πόδ». Γιρτέέυυπι, έπΊπι, ρέάεηι οἰᾶπι-δέιδέιὲ 
οχ αέἀϊδι8. Ἠ]ς νέτεις (54γ5 Ῥογεομ) ορ 
ο]άδάειη Εέπετῖς, ού]ας 1997 εί 1999, 

1519. πολύπονα, ρατίακῖπρ οί ΠιάΠΗ/ α ἷα- 
ον ος {οἱ]----δευεγε--- ἀἰ[ει]έ {ο δε ὔογπο. 

1515---16. ἀνόνητον γάμκον, 00η] 6ιρ ει ἴπι- 
δελ]θι----Αἴ ἴἶνε οπάϊηΡ οί ἴπο Ῥησγρίαη 5 

ία]ε Ῥοχξουῦ νετγ οοηςϊιἀε{αῖεΙγ Γεπανκ5 
ἃ5 {ο]]ονγ: 6 νέτεος, πε ρ]ειήσαπε Ιεοίό- 
τίθις ΙοάἸέτγηϊς Ίος 5εέπα πιύεῖς ράτι]- 
Ρι8 ]άδίο Ἰόπρίος νιἀεάίιτ,--εί ἱτάρῖσα 
ρταν](άτϊ ΏΟἩ αοίις εοπνέηΙεηΒ. 

1690. Τη Αἰάῑπβ απά πηοδί Μ585, τὸυμὸν 
δίαηά» Ώείντθεη ἐκ δόµκων ΑΠά ξίφος. 

1931. προσπεσὼν Α]άπε, 56 προσπίτνων 
νε] πεοσπιτνῶν Ρ]εήᾳπε Μ58.,--ᾳαοἆ η 
προσπίπτων οοτταρέτο 4]. ΒΟΒΡΟΝ. 
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1695 1, ἐ1,{- 

ΟΡ. Ἐνδίκως η Τυνδάρειος ώρα παῖς διώλετο; 5, έᾖεέ, ἐν 

ΦΡ. Ἐνδικώτατ', ἔΐ γε λαιμοὺς ἒτχε τριπτύχους Φανεῖν. έ, μέ, ἐ-- 

ΟΡ. Δειλία γλώσση χαρίζει, τᾶνδον ὀυχ. ὁύτω Φφρονῶν : |έ, (9, 1-- 

ΦΡ. Ὃν γὰρ, ἥτις Ἑλλάὸ ἀντοῖς Φρυξὶ διελυμήνατο» ει, ομ 

ΟΡ. Ὄμοσον, ἔν δὲ μὴ, κτενῶ σε, μὴ λέγειν ἐμην χάρι». 1050 | νε ἡμει εν 

ΦΡ. Τὴν ἐμὴν ψΨυχὴν κατώμοσ’, ἣν ἂν ἐνορκοῖμ ἐγώ. [έο, εέ]μ, ἐ - 

ΟΡ. τωδε κἂἄν Τροίᾳ σίδηρος πᾶσι Φρνξὶν ἦν φόθος; |έ9, ἐᾖ[έε, ἐν 

ΦΡ. Απεχε Φάσγανον πέλας γὰρ δεινὸν ἀνταυγεῖ φόνον. ερ δ][έο, 1» 

ΟΡ. Μὴ πέτρος γένἠ δέδοικας, ὥστε Γοργόν ἐισιδών : ε, ἐμε, ἐ--- 

ΦΡ. Μ3 μὲν ὀῦν νεκβός' τὸ Γοργοῦς δ) ὂν κώτοιὸ ἐγὼ κάρα. 1095505 |εε, έμε,έ- 

ΟΡ. Δοῦλος ὢν φοθεῖ τὸν “Αίδην, ὃς σ᾿ ἁπαλλάξει κακῶν } εε, ἑδέ», ἐ- 

ΦΡ. Πᾶς ἄνὴρ, κἂν δοῦλος ἡ τις, Ίδεται τὸ φῶς ὁρῶν. έ, με, ἐ-- 

ΟΡ. Εδ λέφεις' σώζει σε σύνεσις ἀλλὰ βαῖν ἔίσω δόµων. ἱέίψ]μ, ἐ-- 

ΤΗΕ, ΟΠΒΡΕΠ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΠΙΣΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΦΡ. Εγώγε µεν ουν αμύνειν σοι’ γαρ ει αξιώτερος. ΟΡ. Διώλετο άρα ἥ Τυνδαρείος παις ἔνδικως. 
ΦΡ. Ενδικώτατα, εἰ γε είχε τρίπτυχους λαίµους Ξάνειν. ΟΡ. Δείλια χαρίζει γλὠσση, ου φρύγων 
ὁύτω τα έγδον; ΦΡ. Γαρ ουκ, Ἆτις διελυµήγατο Ἕλλαδα Φρύξι αύτοις; ΟΡ. Όμοσον, δε ει µη, 
κτένω σε, µη λέγεμ έµην χάρη. ΦΡ. ΤΗΥ έµην ψύχην κατώµοσα, ὧν έγω αν ευορκοίµι. ΟΡ. Ην σι- 
δήρος ὥδε Φόθος παι πάσι Φρύξι εν Τροία» ΦΡ.΄Απεχε φάσγανον' γαρ πέλας ανταύγει δεύγον φό- 
γόν. ΟΡ. Δεδοίκας (κη γένη πέτρος, ὥστε είσιδων Γόργονα. ΦΡι Μη μεν ουν νέκρος" δε το κάρα Τόρ- 
γούς έγω όυ κατοίδα. ΟΡ. Δούλος ὧν Φόθει τον ᾿ΑίδηΥ, ὃς απαλλάξει σε κάκον» ΦΡ. Πας άνηρ, Ναί 
έαν τις η δούλος, ἥδεται ὅρων το φως. ΟΡ. Λέγεις ευ’ σύγεσις σώζει σε’ άλλα βαύε είσω δόµων. 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

ΡΗΠΥΟΙΑΝ. Ι απη ΡΓεδεηί, Ιπάεες, εχΧΡΓΕΡΒΙΥ {ο αφεῖςί (ἶνες, {ος ίποι ατί 
νε ΠηΟΓΕ ΥΥΟΤΙΠΥ. ΟΠΕΡΤΕς. Ρεγὶδ ες ίπεῃ ἰπε Ἑγπἀάτγεαη πιαῖά 11511γ ὃ 

Ῥηπγαιαν.[ Εαωωπίπσίη. ] Μοδί}α5ἱ1γ, ενεη 1Γε[ε αἆ Ὠαά (γεε (ηγοαί5 
{ο ἀῑε [τοπι. ΟπΕΡΤΕ, [Ώοιβιπσίψ.] ΤΠπτουσΏ [εαν ἀοδί (οι Βαίίεγ πιε 
πλ ΤἨγ {οπρφυε, ποῖ εη{εγίαἰηίης ἴμεςα δεΠ{]πιοηί5 Την αγά]γ ὁ 

Ῥηκγαιαν. [Ε11)ι δια ἐεᾷ αἀἰςδίηιιζαέἶοη.] Εου οἀσΏί 5ε ποί,---θε ]ιο 
ἀεείτογεὰ ἄγεεσε (οσείἶετ νΊ( ίπε Ριγγσίαης (επιδε]νεςὸ 

ΟΡΕΡΤΕς, Όψεαγ, {ου εἰσε πγ!]ἰ 1 ΚΙ πεε, εχαί (οι αγί ποῖ δρεαΚίησ {ο 
ουττΥ ΠΙΥ {ανογ! ΡΗπτα(αν. ΒΥ ΠΙΥ 1Ι[ε Ώανε Γδννοτη,---ν/ΠῖσΙ { εΠπου]ά 
ν]δ]]-({ο-ἱχο]ἀ-α-δασνεςά-οαίπ! ΟΚΕΣΤΕΕ. [ Ροΐπέίπρ έ]ιε διυογᾶᾷ ἐο Πῖς ὑγειιδέ.] 
Ύγας (πε »{6εἰ {ας ἀγεαά{α] αἰδο {ο αἲὶ τε Ῥηηγρίαης αἱ Τ{ογ ὃ Ῥηλγχοι- 
ΑΝ. [Τενγ{βεά.] Ταε α/αγ ἰε δννογς,---ίου, Ὀείης 5ο πεᾶς πηε, ΙΙ σ]εαπις 
αρρα]ῖης εἰαασμίεγ, ΌπΕΡΤες, [Πἱαἱοι[ἐπσίψ.] Λτί έχοι α[γαὶὰ Ιεδί ίλοιι 
Ὀεσοπηε είοηε, αξ ἰπουσ] Ιουκίπς οἨ (Πε (οΓροι ὃ 

ΡΗπνα]λν. 1μεδί (πεη ἴ Ῥεσοιηε α 6ο{8ε--- Όιί {πε (ο’σοπ)ς Πεαά 1 απι 
ποί ασηπα{η{θὰ να! ΟΝΕΣΤΕΕ. δεεῖης ἴΠοι ατί α 5ἶαγε ἀοδί (που ἆγεαά 
ἀεαί[ι, νἱο νυν] τἱά τἼχεε οἱ (11 ηηϊδεγίες ) ΡΗΕΥΟΙΑΝ, ΕΥΕΓΥ ΠΙδη, ΕΥΕΠ 
ἰπουσὴ ου ε Όε αἃ 5ἱανο, γε]οῖσος {ο Ὀε[ο]ά (πε Ιστ! 

ΟΚΕΣΤΕς. [λεα( πρ ἐς δωογά.] Το δαγεςί ννεἰἰ :---γ απάετείαπ{- 
ης δανες (Ἴες---νΏεγείοΓο σο ἰπίο (πε Ἠουςα, 

1595. 8οπιθ οοπίεης ΓΟΥ ἀμύνων Ἀετθ, 
ἈΠά βοηδεομῶν ἵω ἴ]χε ργεσεάίης νοιςο. 
1527. ἐίγελαιμοὺς ἔἴχε τριπτύχους »αγεῖν. 

{18ε]γ, {/ ἱπαεεα 8]ιο ]ιαά Ιικά έ]ιγοε ἐἴυες {ο 
108ε---1/ δ]ιο ᾖιαὰ Ιιαὰ ἐο αἲε ἐιγίεε ουέτ. 

10951. κατώµοσαν { δι0έαν ΟΥ αῦε διδόΥη, 
οἳ, (ἵο 186 απ Ηιυογηία η Ιάἱοί),) [ απι α)- 
έευ δισεαγῦις {ο πηδείῇ. 

1684. Γοργόνα, {ᾖείαοτροπ,---νΙχ. Ιείά- 
βα”5 ἠεαά οὗ 1]χο Ἀῑαῖν οἱ Μίποσνα, γγ]η]οὶ 
εοιινεγίεὰ Ιπίο δΐοΠ6 αἱ νο ἤχοά (εῖτ 
6Υε5 προ 1, 

1597. Τη α νειν εοπεϊἀεταῦ]α παπι Ὅες 
ος ΜΒ». ὁραν οοςΓ8 ΓὸΓ ὁρῶν. Τ]ε {οτπ]ετ 
ἴ9 {νε πιογε σγαπητηα{1οᾶ] αχρΓθβδίοη, Ρ.ῖ 

τς Όις Ιατζοι (ε πΙοτΟ Ιάἱοπιατῖσα] οης. 
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ΦΡρ. Ὃυκ ἄρα κτενεῖς μη ο ᾽Αϕεῖσαι. Φ. Καλὸν ἔπος λέγεις τόδε,]έὲ, (11, εν 

ΟΡ. ᾽Αλλὰ µεταθουλευσόµεσθα. ΦΡ. Τοῦτο ὃ ὂυν καλῶς λέγει.  [αμέήμέ, ί-- 

ΟΡ, Μῶρος, ἐν δοκεῖς με τλλναί σην καθαιμάξαιν δέρην᾽ 154] εε, ἐδέ», ἐ-- 

ὀύτε γάρ γυνὴ πέφυκας, ὀὐτ᾽ ἓν ἀνδράσιν σύ γ΄ ῑ. ἠεενε]με, ι- 

Τοῦ δὲ μὴ στῆσαί σε κραυγὴν ὀύνεκ᾽, ἐξηλθον δόµων" [ες ἐδ]5, ἐ-- 

ὀξὺ γὰρ βοῆς ἀκοῦσαν Αργος ἐξεγείρεται. [εὲ, ε][έέ, ἐν 

Μενέλεων ὃ ὂν τάρθος ἡμῖν ἀναλαθεῖν ἔίσω ξίφους' 1540 |ὴ9,10ὴ5ί- 

ἀλλ ἴτω ξανθοῖς ἐπ) ὤμων βοστρύχοις γαυρούμενος" έ5, δ]Ιέ5, ἐν 

ἐν γὰρ ᾿Αργείους ἐπάξει τοῖσδε δώµασιν λαθὼν, |έ5, ἐδ]μέ,ι-- 

τὸν Ἑλένης Φόνον διώκων, κἀμὲ μὴ σώζειν φέλει, ψέ,έν[έα, {-- 

ξύγγονόν τ᾽ ἐμὴν, Πυλάδην τε τὸν τάδε ξυνδρῶντά μοι, [εε ἄέ[ές, 1 

παρθένον τε καὶ δάμαρτα, δύο γεκεὼ κατόψεται. 1550 [11 ε/|91,(ν 

ΧΟ. Ἰὼ ἰὼ τύχα, ων -ν- 

ἕτερον ἕις ἀγῶν ἕτερον ὦῦ δόµος ἱννντν-Ιννν-ν- 

φοθερὸν ἀμφὶ τοὺς ᾿Ατρείδας πισνεξ, |» νν-υω -ᾖ» --ν- 

ΤΗΕ ΟΠΟΕΠΝ, ΔΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΔΤΙΟΝ. 

ΦΡ. Ουν άρα κτένεις κε; ΟΡ. Αφείσαι. ΦΡ. Κάλον τόδε έπος λέγεις. ΟΡ. Αλλα µεταβθουλευσο- 
µέσθα. ΦΡ. Δε τούτοου λέγεις κάλως. ΟΡ. Μώρος, ει δόκεις µε τλήναι καθαιμάζαι σην δέρηΥ’ γαρ 
ούτε πεφύκας γύνη, ούτε γε συ εἰ Εν άγδρασι. Δε ὀύγεκα του, µη σε στήσαι κραύγηγ; εζήλθον δύ- 
µων' γαρ΄ Αργος ακούσαν βόης όξυ εξεγείρεται.----Δε ἥμειν ου τάρθος ανάλαθειν Μενέλεων είσω ἕί- 
Φους' άλλα ίτω γαυρούμενος ζάνθοις βόστρυχοις ἔπι ώμων' γαρ ει λάθων Αργείους επάζει τοίσδε 
δώµασι, διώκων τον Φόνον Ἔλενης, παι μή θέλει σώζειν έµε, τε έµιην ζύγγονον, τε Πύλαδην τον ἕυγ- 
δρώντα µοι τάδε, κατόψεται δύο νέκρων τε πάρθενον παι δαµάρτα. ΧΟ. Ίωίω τύχαιδόμος άμφι 
τους Ατεείδας πίτγει αυ εις ἕτερον ἕτεξον Φύθερον αγώνᾶν 

ΤΕΑΝΣΙΑΤΙΟΝ. 

ῬΡμεγχοιαν. [Ηἱ6ἴπρ.] Του νη]ι ποί (πεη ΚΙ πιεὺ Όκερτες. Τποι ατί 
ἀϊφαιίδεεα. ΡμΗκσοιαν. [δρρίπρ /ογ1ου.] Τηἱς 15 α ἀεἰίσι(α] ννογά έλοι 
Παδί«ροΚκεη. ΌΕΕΣΤΕς. Βυΐ νε ΠΙάΥ αἱίεγ-ουΓ-ἀείεγηιϊπαίίοη. ῬΗλγοι- 
ΑΝ. [μεερίσλ]ν.] Διά τπετε (πλου ἀοδί ποί ερεακ ἀε[σί{α]]γ. 

ΟπΕ5τες. [ηι11ισ ἐπ εοπέοπιρἰ.] Τποιι αγί α {οο],---Ι{ χο Ἱπηαρίηεςέ 
ἐναί 1 οου]ἀ επά Τε {ο ἀεβίε πε ὉΥ δπωϊπσ {(1Υ πεε]:--- {ος πεϊίπει ατί 
ίποι α Ψοπηση,---Που γεί αγί ἴοιι {ΐ ἐο θεταπΚκεᾷ αΠποΏς Ππεη. Βηΐ {ου 
ἰπ]5, «είμαι ίοι ἰϊσΏίεςί ποί Γαῖςε α οαμιοις,----οππιε 1 {ογί] (γουι εἶνε 
Ρα]ασε; ΡΏεσᾶιδε ΑΓΡΟ8, οἨη Ἰέαγίηςσ ἃ ποῖςε, ἱ58δοοη τοιδεά, [Εχἱέ Ρ1- 
σἶαπ ἴπ ροοᾷ )πιομη τυῖέ]ι ᾖὔπιδεί{.] { ΟπέΦεξς {ο έλε ΟΛογις.] Βαί ννε πανε 
ΠΟ {εαν ἰο πηεεί ὙΠεπε]άιις αί 5ννογς’5 Ιεησίῃ:----ν Ἡεγείογε εί ΠίΠα οοἵπε 
οἨ [(γίππίπρ πιοδί εοπέεπιρέμοιοίψ. ] εχυ]ης 1η (χε γε]]ονγ γἱηρ]εί5 προη 
Ὠἱ55ποι]άεγς:---ἴου 16, Πανίης ἈδεεπιΏ]εά ίπε Αισῖνες, Ώε Ὀγίηρ {Πείη α- 
σαϊηκί ἴιεςε ΠΙΔΠΙΟΠΒ, δεεΚἰηρ-νγευσθαησε-{οῦ {Πε ἀεαίῃ οί Ηε]επ---απά 
Ρε ποί γης 1ο βανε ΡοἱἩΏ πηε, απά ΠΩΥ δἱδίεχ, απ Ρύ]αάδς ΠΙΥ αοοοπ]- 
Ρίίοε ἵπ ὶς αῇβα!τ, Ώε εΏα]ἱ Ίου Προη (ο ς015ες---ενθη {ἶε γἱτσίη, απά 
Εἰ9 νη]{ε. [ Εχίέ Ογένἰᾶς θασᾷ ἴπίο ἐ]ιέ ραίασο, απ ὑοἱέδ ἐ]ιο ἀοογ».] 
4 ΟΠοεῦς. Λ]α5! α]ας! Ο1 Ραίε, (νε ποι5ε ο{ίμε Αιήάα. [αἱ] αραἰη Ἱηίο 
αΠΟΙΠΕΥ, αποίῃεγ {εαγ{η] είγασσ]ε, 

1540. τοῦτο δ᾽ ὂν καλῶς λέγειςγ---ὺιέ ἐ]ιῖς | ΜΕ. (6 νειςε Ῥερίηθ {ἨΙ]5: ---- μῶρος ἔῑ, 
έ]ιοι δαι/ε9έ ποί ιοεἰί---οἵ ποί ἀεἰίρ]ιέΓιζἱη {ο | δοκῶν. ἔ]ιοιι ατί α /οοἱ, [υι[εἰπρ. 
πε δαε8έ έ]ιοιι ἐ]ιΐ9. 1646. ζανθοῖς ἐπ᾽ ὥμων βοστρύχοις, ἴπ 8 

1541. Τ 15 ππεη(Ιοπθἆ ἂ ἃ ἰγαῖί οί Ἡο0- | φεἰῖοιυ οἳ μοἰάεπ ἴοε]εβ---ΠἸοαέΐπρ αἀοιοι [18 
ῦ]εηοςς ἵη {λε οἰιαγασίετ ο6 {λε 1οη, ἴαί | δμοι]άεγδ. Τη {ἴιοςε ἀ4αγς γε]]ονν Ιαῖν ννα5 
πο ν]]] πευεγ ἀθπιθαῃ Πήπηδε]{{οφ]ιεά ἴἶιε | (ποιριί στασε/α1, απά ραγ({οπ]αςίγ νεα 
Ρ]ουά οἵ{α γἷ]ε απίητα!|. Τη ἴμε Ηατ]είαμ ἱ Πονῖηρ ρτοίζαςε]γ ἵη τἹηρ]εί5 ϱεμπά. 
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ΗΜ. Τί δρῶμεν; ᾿Αγγέλλωμεν ἔις πόλιν τάδε, ἱν-ν -Ι- -ἰ- -ν-ινν 

ἢ σῖγ ἔχωμεν; ΗΜ. ᾿Ασφαλέστερον, φίλαν. 12056 |- -]ω -ᾖ» -]ν -]ιν -|» ν 

ΗΜ. Ἴδε πρὸ δωμάτω», Ίδε προκηρύσσει |» νν-ν -ν νου 

Φοάζων ὅδ ἀιθέρος ἄνω καπνός. ἱν--ν-Ιννν-ν- 

ΗΜ. Ἅπτουσι πεύκας, ὡς πυρώσοντες δόµους |- -ν -]- -]ν -]ι- -ιν- 

τοὺς Τανταλείους, ὀυὸ ἀφίστανται Φένου. |-- [ν -]- -ιν -]- -]ν - 

ΗΜ. Τέλος ἔχει δαΐµων βροτοῖσι, 1560 ἱ.υν- -]- ν]- ν 

τέλος, ὅπα φέλει. ἱννν-ν- 

Μεγάλα δέ τις δύναμµις δι ἁλαστόρων |» νωυ-ω .|- υνυ-ν- 

ἔπαισ ἔπαισε µέλαθρα τάδε δι ἀνμώτων, [ν-Ιν-Ινν τν ν{ν-|ν- 

διὰ τὸ Μυρτίλου πέσημ. ἐκ δίφρου. |» νυν-ω κ» ας Ἰὰ 

----ὡ. 
Ν 

ΧΟ. ᾽Αλλὼ μὴν καὶ τόνδε λεύσσω Μενέλεων δόµων πέλας 10650 [έὸ, {δι ψὲν 

ὀξύπουν, ἠσθημένον που τὸν τύχην, Ὦ νῦν πάρα. [έβ, έδ]15, ἐν 

Ὀυκέτ' ἂν φθάνοιτε αληθρα συμπεραίνοντες μοχλοῖς, εὲ, (έέ5,ἐ-- 

ὦ κατὰ στέγας ᾿Ατρεΐδαι: Δεινὸν ἐυτυχῶν ὦνὴρ [εέ, μὲ, {-- 

πρὸς κακῶς πράσσοντας, ὡς σὺ νῦν, ᾿Ορέστα, δυστυγεῖς. [έ, εμέ, ἐ--- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΕΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΗΜΙΧ. Α’. Τι δρώµεν; Αγγελλώµεν τάδε εις πόλυ, η εχώµεν σίγα. ΗΜΙΧ. Β΄. Ασφαλέστερον 
Φίλαι, ΗΜΙΧ. Α΄. Ίδε προ δώματων. δε ὖδε κάπγος Ψεάζων άγω αίθερος προκηρύσσει. ΗΜΙΧ.Β’. 
“Απτούσι πεύκας, ὡς πυρωσόντες τους Τανταλείους δόµιους, οὖδε αφιστάνται φόνου. ἨΜΙΧ. Α΄. 
Δαίμων έχει τέλος βροτοίσι, τέλος, ὅπα Ψέλει. Δετις µέγαλα δύναμις δία αλάστορων Επαίσε τά- 
δε µέλαθρα, επαίσε δία ἁίματων, δία το πεσήµα Μύρτιλου εκ δίφρου, ΧΟ. Άλλα µηΥ Ναι λεύσ- 
σω τόγδε Μενέλεων όξυπουν πέλας δόµµων, Ἰσθήμενον που την τύχην, Ἡ νυν πάρα. Ούκετι αν φθα” 
νοίτεσυμπεραινόντες κλήθεα µόχλοις,ω Ατεείΐδαι κάτα στἔγας) ΄Ανηρ εύτυχων δείνον πέος πρασ- 
σόντας κάκως, ὡς συ γυγ, Οβέστα, δύστυχεις. 

ΤΠΗΑΝΒΡΙΑΤΙΟΝ. 

1. ΒΕΜΙΟΗΟΚΟΑ. / Παί επα]] νε ἆοὲ---Ρμα]1 νε 6αΓΓΥ (πεςς ἰἰάῑησς Ἱπίο 
(]ιε οἵ(γ, οἳ εΏα]] νε Κεερ (Πεία ἵῃ φἴειςεὸ 9. ΞΕΜΙΟΗΟΠΟΒ, ΓΗ]ς- νγ]]]- 
Ὀε-ί]ε-εα[εγ-ρίαη, ΠΙΥ {Πεηάς. 1.ΞΕΜΙΟΗΟΠύς. Τιουκ---Ῥείογεί]ε Ἠούςα, 
Ἰοο]ς, (Ωΐ5 «πιοκε ππουη(πρ αρ Ιπίο (1ε αἰγργε-απποιηςες βοππείΏ]ηρ 

9. ΘΕΜΙΟΗΟΝΟΝ. [ Οὐεετοίπρίψ.] Τπεγ ατε ΠρῃΏί]ης {οτςῇςς, αφ 1{ αΌοιέ 
ιο Ῥυγη -ἀονγηΏ {πε ππαηδίοη οἱ Τάπία]ας, που ἀεδῖςί (Πεγ {γοπι Ἠανος. 

1. ΒΕΜΙΟΗΟΕύς. ΤΗε ἀεῖίγ τι]ες (1ε ΊεεΙε-ο[-εγειυίς {ο πιογία]ς, {πε ἶς- 
8µ6, Ἡ Πἰοἱ]-ν/αγ-5οενεγ πε νν 1! Γβογγοτυβ(ν.] Ῥωΐςοιηε πηὶσΏίγ ἁοπηῖ- 
ΠΠΟΥ {γοιη {πε Ἐωγ]ες Ώαί ηηίτετ 1Ἠερε αΌοάςς,----Παί δη ἰ{εη (Ἠεπι 
(ο (πε-εεάἀΙησ-οί-Ό]οοά οἨ ασοεοιηί ος Μ Φγι]ις”ς [α1] {γοπη ἴ]ε ε[παγ]οί! 

Οποπυ». [ 4ὐγιρεῖψ.]Βαἱ ]οἱ απά πεγεΤ5εε Μεπε]άυ νλι]-]χακί γ -ε(ερ 
ΏεΒΥ {πε Ρα]αος, ὨδΥΊηο δΟΙΠΕΙΟΝ-ογ-οίπετ Ῥεσοιπε-αρρτίξεά ο (Πε σα- 
ΙαποΙ(γ ννΠ/οἨ ἶ πον/ ργεδεηί. {Η1ς]ἷν. ]ΥΝ 1 γε ποί απι]εἴραίε Ἠ]πα Ὁγ 
{ανίοηῖησ {1ο ραΐες ση Ὀο]ί5, Ο ελἰ]άτεῃ οῇ Αίτεις Τη {ἶιε Ἠοιιςε ὃ 

Α. ΠΔΗ 1η ΡτοδρειΙ{γ 15 α {εγγ]ρ]ε-(μ]ησ 1η-οοπιροε(ἰείοι-ν](Ἡ έποδε 
νο αγε {αγίηςρ απἰόψνατἆ]γ---ᾱδ χοι αγί ηον;, Οἱ Ογόνίδε, Ἱη-ἀῑδίγεςς 

1566. προκηρύσσει,---Πτετα]1γ, Ργοείαίπιδ ] Εγουϊάεπος γα]ες έἶιο ευεπί4 οἱ ήπια Ιΐ/ο. 
9ε/ογε Παπά----ἰπέίπιαί εδ---- ογείο]εεπ». 1560. Α]άιΙ5 µας ἆ δύναµεις,---απ ἵω τα 

1508. δόµους τοὺς Τανταλέίους, {6 ΔΙ1Υ. | πεχῖ νεΓ5θ ἔπαισεν ἔπαισε. 
ἔ]ιεΤαπίαἰείαῃ Ἰιοιιδεδ; ἴἶνο πιαηρίο ογθοί- 1564. ἐκ δίφρου, [Του έ]ιε 8εαέ οἵ έ]ιο εἶια- 
εἀ ὮΥ Τάπία]ας, απ παπι αίίογ Ἠϊπλ. {[ τίοίθετ----[γοπι {ιο εἰιαγίοί-ῦοα. Ἐοτ δοπιο 

1560, τέλος ἔχει δαίκων βροτοῖσι, ἔ]ε σοἆ | αοεοιιηῖ ος ΜΦ11]η9 5εο Ί]ιε ποίο αἲ νεγ, 
)ιαί]ι ἔ]ιε οιιά ΟΥ 1991 ἐο πποτέαϊδ:--- 188ἱΥ, | 984, αΌονθο. 
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ΜΕ. Ἡκω κλύων τὰ δεινὰ καὶ δραστήρια 1270 |- -|ν -ν -]ν -]- -|» ” 

δισσοῖν λεόντοιν’ ὂυ γὰρ ἄνδρ᾽ ἀυτὼ καλῶ. |- ιν -- -]ν -]--ιν 3 

κουσα γὰρ δὴ τὴν ἐμὴν ξυνάορον, πε κκ ο 

ὡς ὂν τέθνηκεν, ἀλλ ἄφαντος ὀΐχεταν, |- -[» -ᾖν -]ν -ν -]ν ” 

κενὴν ἀκούσας βάξιν, ἣν φόθῳ σφαλεὶς ντι» Ινσίν- 

Ἠγγειλέ µοι τις ἀλλὰ τοῦ μητροκτόνου 1ο75ὅ |--ν -[»-ἰν -|--ἰ-- 

τεχνάσµατ ἐστὶ ταῦτα, καὶ πολὺς γέλως. |- τς |ν -ἷν -» -ᾖν -]» 5 

᾿Ανοιγέτω τις δῶμα προσπόλοις λέγω |» α- τρ "Ίν "ν ος ὃς 
ὠθεῖν πύλως τάσδ’, ὡς ἂν ἀλλὰ παῖδ ἐμὴν ας -]» -]- "ιν "ιν τιν ή 

ῥυσώμεθ) ἀνδρῶν ἓν χερῶν µιαιφόνων, |--]ν -|Ι- -Ιὐ -Ιν -Ι- - 

καὶ τὴν τάλαιναν ἁθλίαν δάμαρτ᾽ ἐμὴν 15950 |- -|ν -ᾖ» -]» -ᾖν -[ν , 

᾿"λάθωμεν, ᾗ δε; ἔυνθανεῖν ἔμῃ χερὶ |» -]ν -]- -]ν -ιν -ν ν 

τοὺς διολέσαντας τὴν ἐμλν ξυνάορον. [νυν ΙΓ τιν -ἵν τιν 
ΟΡ. ΟὉὔτος σὺ" κλήθρων τῶνδε μὺ ψαύσης χεροῦ |--]ν-ἰ--ἰν-|--ι-- 

Μενέλαο» ἐἶπον, ὃς πεπύργωσαι δράσει" [ω νν -]ν -ᾖν» -]» -|- -]» . 

] τῶδε δριγκῷ κρᾶτα συνθραύσω σέθεν, 159556 |- -ἰν -|- "--|- -ιν έ 

ῥήξως παλαιὰ γεῖσα, τεκτόνων πόνον. |- -ιν -ᾖ- -ἰν -Ιν -]κν. 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΠ, ΑΝΙ) ΕΝΟΙΠΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΗΟΑΤΙΟΝ. 

ΜΕ. Ἠκω κλύων τα δείνα και δραστήεια δίσσοι λεόντοιν' γαξ ου πάλω αύτω ἀνδρε. Γαρ δη, ακού- 
σας κένην βάξιν, Ἡν τις σφάλεις Φόθῳ ηγγείλε μοι, ηκούσα την ἔμιην ζυνάορον, ὡς ου τεθνήκε, άλλα 
οίχεται αφόντος) ταύτα, ἄλλα, ἐστι τεχγάσµατα του µητεόκτονου, και πόλυς γέλως. Αγοίγετω 
τις δώμια᾿ πρόσπολοις λέγω ώθειν τάσδε πύλας, ὡς αν άλλα ῥυσώμεθα έµκην παίδα εκ. χέρων µειαί- 
Φονων άνδρων, και λαδώμεν την ἔμιην ταλαίναν άθλιαν δαµιάρτα, ἡ έµη χέρι δει τους διολεσάντας 
την έµην ζυνάορον ζύνθανει. ΟΡ. Ὁύτος συ’ µη ψαύσης τώνδε κλήθρων χέρομ" Μενελάον είπον, ὃς 
πεπυργώσαι Ὡράσει' η τώδε Σρίγκω συνθραύσω πρώτα σέθεν, ῥήξας παλαία γείσα,πόνον τέπτονωνε 

ΤΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

ῬΜενειαυ». [Επίετίπρ.] 1 8ΙΏ οοππε Παγίησ Ἠεαγά οΓ (Ἡε [ουγγά απά α- 
{γοσίους ἀεεάς ο{ίΠε νο Ιοης,----ἴοτ 1 σα] (επι ποί πεη { 
Ύεα εγεη-ΠΟΥ, ]επάίΠρ-εαΤ {ο αηΏ επΙρίγ τερογί, Πίο] 5οπηε οΠς9, ἆε- 

«οεϊγεά ΌΥ {γ]ςΗί, γε]αίες {ο πηε, ἀῑά 1 πεαγ ο ΠΙΥ γγ]{ε, εἶιαί εἶιε ἀῑεά ποί, 
Ῥυΐ σοε»-ο οι{-οί-δἱρΏί:----ἴπεςε, Ποί/ενετ, αγε (Ίε αγίίῇοες οΓέπε Πια- 
(γὶοίάε----ᾱπά παοῇ ἀεγδίοη. [ 4ζναπεῖπρ ἐο ἐλε ἆοογ ϱ/ έλεραἶασε, ιε ἐγίον 

:ὁπ σαΐπ {ο:οτοε ἡἵ.] | 
Γαπουλδίηρ υἱοίεπέῖψ.] Όρεη 9οπΏ6 οπε ἴίῃε ἆοο;: [ Τιπῖπρ {ο λές Ῥαρες.] 

πιΥ αἰεηάαηί5 οοπηπηαπά 1 {ο Ὀαίίει-άον/η έπερε Ῥογία]ς, εἶλαί πιΥ οΠῖ]ά 
θί-]εαδί νε ΠΙΔΥ γεδειε {1οπη {Ἡε Ἠαιάς οἱ (Ώεςε Ὀ]οοά-ρο]]αίθά {ε]]οννς, 
απά σεί-ροβθεβείοη-οί πΙΥ υη{ογίηηαίε π]ῖδεγαβ]ε οοΏδοΓί, Ὀθθῖάς ν/ποπα 
ΡΥ πωΥ Παπά πιαςέ ίηεδε ΠπιΙΓάεΓΕΓΦ οΓ Ώ1Υ ἵ][ε ἀῑε! [Τε Αιεπάαπίε επ- 
ἄεασοιτ {ο ὀγεαλ ἐπίο {λε ῥαΐαςε.] 

ΟΣΕΡΤΙΕ. [Γιουῤῖπρ οὖετ έ]ιε Ὀαἑἐ]εηιεπίς. ] Ηο! ἴἶοι (πεγα:---ἴουσ] ποί 
ίερε ραίες ν(Ἡ (πίηε Παπάς:----Νεπε]άνς Ταάάτεςς---ἴπαί ατί (ογγετίπρ 
ἆπ {Ἠγ Ὀο]άπεςε,----εἰδε Ι( (15 ρππας]ε νηῖἰἰ 1 αγά] {11 εΚυ]!, Πανίης 
πρ-γεηί ἔιε αποἰεηί οορίης, {πε ]αῦου οἱ (νε Ὀα]]άεις. 

1073. ἄφαντος ὀίχεται, ευάπἰάα άθῖέ νε! | ἀείέπαϊί Βγήποκίας,---δεᾷ πα{Πῖ αιήἆδμα 
ὀπεἱκέ]ὲ ἀἰνεέαϊέ, 1. 6. ευαπέκεῖέ νεἰ ὃ εοη- | πο Ρα! ἶς[άοἵέ.---Ώτο τάλαμαν Μιδρτάνῖια 
αρέοίι έυοἰαί: δ]ιε βο65 σαπϊν]ιεᾶ,--αἩ εχ- | οόη]ίοῖί Λόκαιναν, ιιοᾷ τέο(ὸ φάπὸ τό]οῖι 
ρτεκδίοη {ογείση {ο (16 ΕΦ] 1419Π1. Ῥτύποκίας,---Ρήΐο (άπιδη πόππεη ρτόρτῖ- 

1577. δῶμα, ἔλιε Ποιδε, Ὀῖ ἴπ 1Ώε 86Η86 | πι ΟΠΙή5ΒΗΠΗ, (Τυνδαρίδα 5ο{Π1οεί,) ἵπ ε]άδ- 
ο {κλῆθεα νδὶ πύλας, βαΐεδ ΟΥ ἆοογ8. ααε Ιόειπι νόσεπη ἀθλίαν Ἰηνᾶδί8ο. 

1080.Ταιιιο]όρίαπι Ίναης (945 ΏΟΙΦΟΠ)Ι 15686. βειγκῷ νε] Φειγγῶ νε] Φειγχῶ. 
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Μοχλοῖς δ᾽ ἄραρε κληθρα, σῆς βοηδρόµου |ν -]ν -]» -ιν -ᾖν -[ν έ 

σπουδής ἅ σ᾿ ἔΐρξει, μὴ δόµων ἔίσω περᾶν. |- -ἰ--|- -ν -[--]ν- 

ΜΕ. Ἔα, τί χρημα; Δαμπάδων ὁρῷ σέλας, |ν -]ν -τν -ιν -]ν -]ν ν 

δόµων ὃ' ἐπ᾽ ἄκρων τούσδε πυργηεουμένουο, 1530 [ν-]ν-||- -ἰν-ἰ--ἷν- 

ὄέφος ὃ᾽ ἐμῆς 9υγατρὸς ἐπίφρουρον δέρῃ. [νο νε νν- -ἰν- 

ΟΡ. Πότερον ἐρωτᾶν, ἢ κλύειν ἐμοῦ νέλεις : ἱνν -|ν-|--ἰν-ιν -ἰΙν - 

ΜΕ. Ὀνυδέτερ: ἀνώγκη δ᾽, ὡς ἔοικε, σοῦ κλύειν. νι» -||--ἷν -ν -ἰν - 

ΟΡ. Μέλλω κτανεῖν σοῦ 9υγατέρ’, ἔι βούλει µαθεῖρ. |--Ιν-ἰ-ν ]ν -]|- -ἰν - 

ΜΕ. Ἑλένην Φονεύσας ἐπὶ φΦόνῳ πράσσεις φόνου : ἱνν-|ν νυν -|- -ιν» 

ΟΡ. Ἔ, γὰρ κατέσχον, μὴ φεῶν κλεφθεὶς ὕπο. 1596 |- -ἰ- -||--ἰν---ἰκν 

ΜΕ. Αρνεῖ κατακτᾶς, κὦφ ὕθρει λέγεις τάδε. Γκ] ---Ιν-Ιν-ινν 

ΟΡ. Λυπράν γε τὴν ἄρνησω' ἔν γὰρ ὤφελον--- |--ἰ--||--ίν -ᾖ- -Ινν 

ΜΕ. Τί χρῆμα δρῶσαι; Παρακαλεῖς γὰρ ἒις φόθον. |ν -ἰν-|-ν τν -Ιν -Ι»» 

ΟΡ. Τὴν Ελλάδος µιώστορ' ἐις Αΐδου βαλεῖν. 1600 |- -] υ -ιν -ᾗν -- -] νο πὰ 

ΜΕ. ᾽Απόδος δάµαρτος νέκυν, ὅπως χώσω τάφῳ. [ν-]ν -|--ν]ν-||- -|ν- 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΝΑΤΙΟΝ. 

Δε κλήθρα αράξε μόχλοις, ἆ είρζει σε σης βοήδροµου σπούδης, µη πέρω» είσω δόµιωγ. ΜΕ. Έα» τι 
χεήµια; ὍὌρω σέλας λάμπαδων, δε τούσδε πυργηρούµκενους ἐπι άκρων δόµιωγ, δε ξίφος δέρη έρωης 
Ῥυγάτρος επιφρούθο. ΟΡ. Πότερον Θέλεις ερώτα», Ἡ κλύειν έµου} ΜΕ. Ουδέτερα᾿ δε ανάγκη, ὡς 
εοίκε, κλύεμ σου. ΟΡ. Μέλλω κτάνευ Ὀυγάτεεα σου, εἰ βεύλει µάθειν. ΜΕ. Φογεύσας Ελενκν 
πράσσεις Φόνον ἐπι Φόνω. ΟΡ. Γαρ ει κατέσχον, µη Νλέφθεις ὕπο Βέων. ΜΕ. Κατάκτας άρνει, 
και ἔπι ὕθεει λέγεις τάδε. ΟΡ. Λύπραν γε την αργήσι’ γαρ ει ώφελον---ΜΕ. Δράσαιτι χρήμα} 
Γαρ παράκαλεις εις Φόθον. ΟΡ. Βάλεμ εις Αίδου ΤηΝ (κιάσταθα Ἕλλαδος. ΜΕ.΄Αποδος γέκυν δα- 
µάρτος, ὅπως χώσω τάφῳ. 

ΤΠΑΝΡΙΙΑΤΙΟΝ. 

Ῥαι (ἶνε ἆοοις αἲο ππαε- [αδέ ννἰτΏ Ὀοἱ:5, τν Πἰοῖα ννη{ Πίηἀετ (ἶχες οξ(ιγ 
ιιοσουΓΙΠΡ ρυγροςς, ---5ο ἰμαΐ ἴ]λοι οαηδί ποί δεί Ιπίο ίΠε Ἠουςε, [Τε 
ὑεσίεσογς ἀεσίςέ, απ 1’ οζσιίο.] 

Μενειαυς. [1ιοολῖπρ ρ ουδέ] ἐπερίάαέίοπ.] Πα! ὙΝΠαίαιι αΏαἰσ 19 ες} 
[56ε ἰἶε Ὀἱα2ο οί {ογο[θς, απά (λοδε δίαηάϊησ-αἰο[ί οἨ {ῃε Πε]σ]ίς οί 
Ῥα]αοε, απ {λε 9ν/ογά οΥεΣ (λε πεςΚ οΓ ΠΙγ ἀαυρβίες {ο ραατά πες! [ 4ρ- 
Όεατο ἴπ στεαέ ἀῑδέγεος ο) ππϊπά.] 

Οκεςτες.[ Ηοἰάἰίπρ ές δωογᾶ έο Ηεγ ποπ ’5 ἐγοαέ, απιἆ ἰοολῖπρ ἀοωπι αἱ 
Ηεπεῖάι».] ἨΝ Πεί]χετ ἶδ-Ιί-(1γ-ρΙεᾶδιτε ἴο ααδδίῖοη, οὐ {ο εαῦ πι ὸ 

ἸΜενειαυς. Νεϊίπει:---Όμί ΤΕ 15 ΠΕΟΕΒΒΔΓΥ, αν ἵί 56ειης, {ο Ίεατ ες! 
ΟπΕΡΤΕς. [αἱ σοἱπς {ο ΚΙ {1γ ἀαυρβίετ, 1 (οι νν]ςΏ {ο Κπονν! 
Μενειαυ». Ηανίηρ ΚΙΙεά Ἠε]εῃ, ἀοθί ίΠοι ρεγρείταίε ππαγάες ΠροΏ 

Πηγάσι ὃ ΟΠΕΡΤΕς. [1)ἱδαρροίπίεαίψ. ]Έοτ νου] 1 Παά τείαϊηεἆ -[πο]ά-οί- 
πετ, ποί Πανίηρ Ῥεεῃ ἀε]αάεά αξ 1 νας Ὀγ ἰπε (ος! Μενειαυς, Πανίης 
Ἰά]]εἆ Ίχευ (ου ἀεηίερί ἵί---- απά ἵπ ἀετίδίοη 8αγθςί ίἶλοι {ΠΙδΙ ΟπΕςτΕ», 
Φου γοὶν {1 αἱ Ἰεαοί (λε ἀεηία]:----ἴου που] (παί---πνειαυς. [ΓΗ ἐγε- 
πιιζοιι» οοῖςε.] ῶ[ιοιι Ιαάςί ἆοιε γγ]χαί ἆεεὰ ) Έογ (οι Ιποῖίεεί {ο αἱαγπῃ 
Οι Ε9τες. 1 Ἰλαὰ Ἠαν]εά {ο Πε]! (νε Ἐιτγ ο{ ἄγεεοε! Ἠενειλυς. [Γἱ0ε- 
ἰἱοοὐπρίψ.] (ἶνε πηε Π.Υ νν{ε78 6οΓΡΕε, ἰλαί Τ πιαγ οοηδίση 1έ {ο ίμε (οπιῦ. 

1598. Αἰάῑι5 αὐά γηοβί οί Πθγ8 Ίπανς ὀν- | έαί Γ]ιαὰ ϱ[Γεοίεά πε ψιγροςε, οΥ, τοοιῖά 
δέτερον,----Όα4]γ ἴπ τεδροςί ος ἴἶ1ς πιείτε: | ]αά οοπνιηπιαίεά πει ἀεδίρ. 
Ὦογβου ας {οἱ]οννοά 1ης, 1599. Ιηδίεα ἆ οΓ φόδον ἴη Εἰῖ8 νθιἈο {με 

1594. Οαὐῖεν εΤοια Μ85. πεγο οά1τεά | Παι]είαν ΝΤΒ. ας φόνον, Ὀπά]γ ἰ---παρακα- 

σὴν δυγατέρ΄:----Ο ΝΕ] 118 Ιθαυ θά ῬοΓ- | λεῖς ἒις φόθον ἵνα ρΊγαςσς, αἰση]έγίηρ “« ποι- 
80Ω ΦαΥ8: "απο πόδοῖο ἂπ πιόλὴ». Εἱν ΜΜ ἑογγόγεπι, ἔ]ιοιι εαἰ]εδέ πιο οἩ ιιπίο 

1596. ἒι γὰρ κατέσχον, {16ε1Υ, ΓοΥ ιοοι]ά- | Γεαγ----έ]ιοι δν ἱ]εςδέ έεγγον ἐπίο πιο. 
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ΟΡ. Θεοὺς ἀπαίτει' παῖδα δὲ κτενῶ σέθεν. |ν -ἰν -|- -ἰν -ἰν τν» 

ΜΕ. Ὁ µητροφόντης ἐπὶ Φόνωῳ πράσσει Φόνον. |ν | -|-ν νι» -|- τν 

ΟΡ. Ὁ πατρὸς ἁμύντωρ, ὃν σὺ πρὀύδωκας 9 α)εἲν. |ν . ν]ν -]- -ιν -- -|» ια 

ΜΕ. Ὃυκ Ἠρκεσέν σοι τὸ πάρος ἁγμα µητέρος } 16056 |-- -]» -]- ν »]» -ᾖ» -]ν ν 

ΟΡ. Ὃυν ἂν κάµοιµι τὰς κακὰς κτείνων ἀεί. |--ἰν -ν-ἰν-||- -ί-- 

ΜΕ. Ἡ καὶ σὺ, Πυλάδη, τοῦδε κοινωνεῖς φόνου; ᾖἹ|--]-νν]--ιν-ι- -ιν ν 

ΟΡ. Φησὶν σιωπῶν' ἀρκέσω ὃ ἐγὼ λέγων. |--ιν----ἰ- -Ιν -Ι-- 

ΜΕ. ᾽Αλλ’ ὀύτι χαΐρων, ἦν γε μὴ φύγης πτεροῖς. |- -ᾗν -]- -Ίν -ᾖ» -]» κ. 

ΟΡ. Ὃν φευξόµεσθα᾽ πυρὶ ὃ) ἀνάψομεν δόµους. 1610]- -|- -ιἰν » |» -Ίν -»- 

ΜΕ. Ἡ γὰρ πατρῶον δῶμα πορθήσεις τόδε : |--[ν-|- -ἰν-|--Ινν 

ορ ο μόνα σλησή Αθιορρέριωᾶς ο μμ ο. 
ΜΕ. Κτεῖν, ὡς κτανών γε τῶνδέ µοι δώσεις δίκην. |--]ν-ιν -ἰ--]--ιν- 

ΟΡ. Ἔσται τάδ. ΜΕ.᾽Α, ὦ, μηδαμῶς ὀράσης τάδε.|- -ιν -]- -]» -]- -ιν υ 

ΟΡ. Σίγα νυν ἀνέχου ὃ ἐνδίχως πράσσων κακῶς. |- |» ω ν]- -]ω -]- -]» - 

ΜΕ. Η γὰρ δίκαιον ζην σέ; ΟΡ. Καὶ κρατεῖν γε γῆς.|- -Ίν -]- -ν -ν-ἰ-- 

ΤΗΕ ΟΙΙΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

ΟΡ. Απαίτει Φέους" δε παίδα σέθεν κτένω. ΜΕ. Ὁ µητροφόντης πράσσει Φόνον έπι Φόνω. ΟΡ. Ὁ 
αμιύγτωρ πάτβος, ὃν συ προ-εδώκας 9άνει. ΜΕ. Ου το πάρος ἀέμα µήτερος ἤρκεσεσοι; ΟΡ. Ου» 
αν καμιοίµι κτείνωγ τας κάκας ὄει. ΜΕ. Ἡ και συ, Πύλαδη, κοιγώνεις τούδε Φόνου; ΟΡ. Σιώπων 

φήσι' έγω λέγων δε άρκεσω. ΜΕ. Άλλα ούτι χαίρων, 39 γε μὴ φύγης πτέροις. ΟΡ. Ου Φευξο- 
µέσθα" δε πύρι ανάψομεν δόµους. ΜΕ. Ἡ γαρ ποεθήσεις τόδε πατεώον δώμα; ΟΡ. Ὡς συγε µη 
έχης, επισφάξας τήνδε πύρι, ΜΕ. Κτείνε, ὡς γε κτάνων δώσεις (οι δίκην τώνδε. ΟΡ. Τάδε έσται. 
ΜΕ. Α; α, µήδαµως δεάσης τάδε. ΟΡ. Σίγα νυγ’ δε άνεχου πράσσων κάκως ἔνδικως. ΜΕ. Β, γαρ 
δικαίον σε ζΗΥ} ΟΡ. Γε Χαι κράτειν γης. 

ΤΕΒΑΝΒΡΙΑΤΙΟΝ, 

ΟκΕΡΤΕΡ. Α.Α Ώεγ ασαἶη οΓίηε (.οάς :---Ραΐ {Πγ ἀαασλίεν ν]] 1 εἰαγ. 
ἸΜενειου05. [Γἱροοηκοίαίε[ψ ἐο πιδε[{.] Τ{ε πιαἰγ]οϊάε ρετρείγαίεΒ ΏΓ- 
4ετ ἀρος πιηγάεγ! ΟΕΕΡΤΕΡ. ΤΠε ανεηρεΓ οί [5 [αἴπευ,----ννΠποίη Γήεευ- 
ὑπαῖψ. ] ίωοι ρανεεί-ιρ {ο ἀῑε! ἸΜενειαῦς. ας ποί {πε ργεν]ουβ!γ ε[εά 
Ρ]ουἆ ο (1γ πωοίῖχεγ καβοἱεπί {ου (εεῦ ΟΚΕΡΤΕΒ. [ηι11ΐπρ ἐπ οοπἰοπρὲ.] 
1 που]ὰ ποί Όε {γε οἱ εἰαγίης Ἱππρίοις-ΙΨοίπεη {ογ-ενεγ! Μενειαυς, 
[1,οοΚῖπρ τρ αἱ Ρψαςὂ».] ΠΗαςι ἴποι ἴοο, Ο Ρύ]αάδ», α «Ώαγε ἴω Π] πΓ- 
4ετ ὸ2---Όπεςτες. ΒΥ-Πἱ5-»ίεποε Ἠε αβεεηίς:---ἴ δρεαΚίηωσ, ἨΟἵΥεΥΘΓ, ἄΠΠ 
ου/Ποἰεηί. ΜΕνειιλυ». [επασϊπείψ.] Βυαϊ ποί ψλιΏ ἱπωρυπ/γ, απ]εςς ἵῃ- 
ἀεεά (οι ἐεοαρεοη νησς! ΌπΕδτες. Ί/ε ν!]] ποί Πεε,---Όαί νυν] βτε 
νι") νε εοΏ5 Ως {Πε ραίασε! Ἠενειαυς. [1)ἱδίγεσδεάἰψ.] Έου νγὶ]ί πο 
ἀεδίτοΥ (5 (γ {α(ει”ς πιαηβῖου ὃ Όκερτες. Τηαί (ηοι αἱ Ιεᾶςί π]αΥ ηοί 
Ροµες» Ιί,---εΙδιισΏίεγίης (Πὶς-ν]γρίη οΥεΓ {Πε Βαπηε. 

ΜΕνειαυς. [1πιραςδίοπαἰεἰψ. | 314γ Ἠετ, οἴποε αί ]εαδί Πανίηρ ε]αῖη ευ 
οι εἡα]ί ρἶνε πιο φαἰ5[αοίίοη {ΟΥ ἴπεςε ἀοίηςσς! ΟΠΕΡΤΕς. [45 {]μδὲσο- 
ἔπρ ἐο δίαὺ Ηετηοπδ.] Τ{ εμα!] Όε ο! Μενεταυς. [ Γπιριογίπρίψ.]ΕΙε! Πε: 
οη-πο-αοςοιπί ο (Πα! ΟΚΕΕΤΕΘ. Βε εΙ]εηί ίΠεη «---απά Ώεας {ο 5υβετ 
εἰ] 1α5ί1ν. Ἡενειαυς. [Γπαἰσπαπιῖψ.] ΥΝ Παί ὃ {ου 15 1 ]αςε{ου {πεε ἰο]]νεὸ 
ΟπΕΡΤΕΡ, {1 απ αἴτγ οὗ αδδιταπος.] ΑΥ, απά {ο τα]ε ουετ {πε Ἰαμά. 

1606, ΔΙάπ5 Ἰα8 ἤρκησέ σοι, 3Ώᾶ 1η 6ΟΠΙ- 1610. πυρὶ δ) ἀνάψομεν δόµους, Π{εΓαΙ]γ, 
ΠΊΟΠ ννϊτἩ αἲὶ Μ88. τὸ παεύν. ὐιέ τε τοἱ1] ἔπ[]απιε ἔ]ιε ᾖιοιιδε ουἰέ]ι ᾖγε----ιοε 

1608. Φησὶν σιωπῶν, θεῖπο δἴἶεπέ Ίιε 5αψ5 ; τοῖ[ῖ δεί ἔ]ιε ραίασε ἴπ α ὐίασο. 
8ο,--- ναί 18. ᾗιε ἆοες ποί ἀεπιη ἴέ, ατιά ἔᾖιεγε- 1615. ἔγδίκως πράσσων κακῶς, ἀεδεγοεᾶἷη 
/ογε]ιε ϱγαπίς ἐέ----νΏ(λι α]]άδίοη {ο {λε οἱ | Γαγῖπρ ὑαάἴη----ἔιν ἐ1ἱ9 Ὀεῖπιρ πιετίέεά. 
Ρτονοτ), «6 θἴίοπεε Ὡπρῖϊες αθδεπέ.” 1616. ΒἘτυπο Πείε εἀ]ξες, ναὶ, κρωτεῖν 

1609. ὀύτι χαίεων, πο-Ποιυ το] οἰοίπρ αἱ {έ. | τε γῆς, γη λοιυέ α «παἆονγ οί αι{οΓ1{γ. 
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ΜΕ, Ποίας; ΟΡ. Ἐν ἼΑργει τῶδε τῷ Πελασγικώ. µ ἡ)511: 1 

ΜΕ. Ἐὖ φ᾿ ὀῦν 3άψοις ἂν χερνίθων---ΟΡ. Τί δὴ γὰρ ὀὐ: ἡὴμ 1 

ΜΕ. Καὶ σφάγια πρὸ δορὸς καταθάλοις. ΟΡ. Σὺ ὃ ἂν καλῶς: ο]αὴμ: 1 

ΜΕ. ᾽Αγνὸς γάρ έιμι χείρας. ΟΡ. ᾽Αλλ ὂυ τὰς φρένας. 1030 [5 ης Ί 

ΜΕ. Τίς ὃ ἂν προσείποι σ᾿. ΟΡ. Ὅστις ἐστὶ Φιλοπώτωρ. ο Τς ην ῇ 

ΜΕ. Ὅστις δὲ τιμα μητέρ; ΟΡ. Ἐνυδαίµων ἔφυ. |. ἠν Ίμ 1 

ΜΕ. Ὀύκουν σύ γ. ΟΡ. Ὃν γὰρ ἀνδάνουσιν ὧν κακαί. |. ἡμ ἠ{ρ 

ΜΕ. Απαιρε Ῥυγωτβρὸς Φάσγανον. ΟΡ. Ψευδὴς ἔφυς. ἱεγᾖρη] ἐ 

ΜΕ. Αλλὰ κτενεῖς µου νυγατέρ; ΟΡ. Ὃυν «ευδης ἔτ᾽ εἰ. 1620 Γ Ἰμαἡς { 

ΜΕ. Ὀίμοι, τί δράσω;: ΟΡ. Π:Τθ᾽ ἐς ᾿Αργείους µολών--- μ ὴν Ί ἡ 

ΜΕ. Πειθὼ τίν; ΟΡ. Ἡμᾶς μὴ 9ανεῖν ἀιτοῦ πόλιν. ΕΜ 3» ἡμρ 

ΜΕ. Ἡ παϊδά µου φονεύσεθ; ΟΡ. Ωδ ἔχει τάδε. | ἡμ 

ΜΕ. Ὢ τλῆμον Ἑλένη---ΟΡ. Τάμὰ ὃ ὀυχὶ τλήµονα: [ή ἠμρ 

ΜΕ. Σὲ σφάγιον ἐκόμισ ἐκ Φρυγῶν---ΟΡ. ἛΓἜι γὰρ τόδ ην. 16850Ό ν][ί 1) 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΔΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΜΕ. Ποίας; ΟΡ. Εν τώδετω Πελάσγικῳ΄ Αργει. ΜΕ. Ευ γε ουν αν Ῥέγοις χέενισων---ΟΡ. Γαρ δη 
τιου; ΜΕ.---και κατάβαλοις σφάγια προ δόεος. ΟΡ. Κάλως δε αν συ. ΜΕ. Γαρ είµει ἄγνος χεί- 
ῥας. ΟΡ.΄ Άλλα ου τας Φβένας. ΜΕ. Δε τις αν προσείποι σε; ΟΡ. Ὅστις ἐστι φιλόπατωρ. ΜΕ. 
Δε ὅστις τίµα µήτερα; ΟΡ. Έφυ ευδαίκων. ΜΕ. Ούκουν συ γε. ΟΡ. Γαρ ἂν κάκαι ουκ ἄγδα- 
Ῥούσι. ΜΕ. Απαίρε φάσγανον Σύγατρος. ΟΡ. Έφυς ψεύδης. ΜΕ. Άλλα κτένεις δυγάτερα (κου 2 
ΟΡ. Ει ουκ έτι ψεύδης. ΜΕ. Οέµοι, τι δράσω} ΟΡ. Μόλων ες Αεγείους πείθε---ΜΕ. Τίνα πείθω ; 
ΟΡ. Αίτου πόλω ἥμας µη Ἀάνει. ΜΕ. Ἡ φονεύσετε παίδα µου» ΟΡ. Τάδε έχει ὥδε. ΜΕ. Ω 
τλήμιον Ἔλενη---ΟΡ. Δε ούχι τα έµα τλήµωονα} ΜΕ. Εκόμισα σε εκ Φρύγων σφάγιον---ΟΡ, Γαρ 
ει τόδε ην. 

ΤΕΑΝΡΒΘΙΑΤΙΟΝ. 

Μενειαυ». [11 πιο] δγρτίδε,] ἩΝ παί [απά ὃ ΟΜΕΡΤΕ. Τη ἰΠῖ γεγγ 
Ῥε]άδσίαη Αγοος. ΜΕνειιαυ». [ήν δοογπ. ] ΥΝ εἰΙ, Ιπάεες, ννου]ἀερί {οι 
{ουςῇ {Ώε καογεά-]ανθγς! ΟΡΕΡΤΕς. Εου ΡΓαΥ νΏγ ποίὸ ἨΤενειιαυς.[ζοη- 
επωϊπρίψ. ] Αιιά νγου]άεςί Ιπηππο]αίς {νε ν]οίῖτης Ώείογε Ῥα!ί]ε] 

ΟΚΕΣΤΕς. [Πεἰογέπσίψ. ] ΒισίεοιΙδ]γ, Ἰνούνενετ, νου]ἀεριίποι. Τεκνε- 
τΑῦ9. Ώρεαυνε Ταη ρΗΓε 88 {0 ΠΙΥ Παπάς. ΟΠΕΣΤΕς. [ 6οπέοπιρεποιοίψ.] Βαί 
ηοί αδίο {γ Πεατι! Μενειαυς. Απά ν/ηο νου] δ8ρεοΚκ (ο (πεεξ 

ΟΚΕΝΤΕς. Ἰµοεγνες ἶ5 ἃ ΙόγεΓ-ο[-Πῖς-{αίπεγ! ΝΤενειαυς. [ Ὀρύγαϊαίπρ- 
ἴψ.] Απά ννποενεγγενεγε» Π]5 πιοίεγὸ ΟΚΕΡΤΕς. [9 Ὀ]εεί! ενειαυς, Νοί 
ἴπου αἱ εαδί! ΟπεΡτες. Γογ ν]οκεά-οιπεη Ρ]εᾶξε ΠΠθ ΠΟ. 

ΜΕΝΕΙΑυΝ. ΤαΚε-ανναν (πε 5ινοτά (τοσα ΠΙΥ ἀαισ[ίεν. Όπερτες. ΤΠου 
αγί ἵνΤΟηΡ-ΙΗ-ίηγ-εχρεσίαίῖοπ. ΜΕνΕιιλῦ», Εος νη]ί έποια ΚΙ] ΠΙΥ ο]ι]]ὰ ὃ 
Όπερτες. Τμοι αγί Πο Ίοηςςγ [α]φε-ἴπ-τ1γ-εοι]εοϊαγες! ἨΤενειαυς. ΑΠ! 
πε! /αῖ εἰνα!] 14οῦ ΟΠΕΡΤΕΣ. Περα/γίηρ υπίο {Πε Αγσίΐνες, Ρεγευαάε 
ἵῬΏεη]. Ἠενειιλυς. αι ρεγειαδίου ἓ Όπεστες, Επίγεαί οΓἵ]ε οἶτν {μαί 
πε «ῑε ποί. Μεκειαυς. Οἰεγννῖκε γε ΙΙ ΚΙΙ πιγ ἀαισΏίετὸ) Όπερτες. 
Τῃε (Ἠίηρ ἴκνο, ΜΕνΕιιλῦς. [δογγοωίπσ.] ΟΜ! ντείε]εὰ Ηείε ! 

Οπεετε». Απά ἶ ποί πΙγ-σοπάΠίοῦ ν/γειο[εὰὸδ Νενειλυς. [Οοπείπι- 
οιἶψ.] 1 ὈτοιισΏί ελεος Ἰήεἶχεν Γγοπα απποησ {πε Ττο]αης {ο ὃε α νἰοεῖπη ! 
Όπεετες. [ Γἱαρροϊπιοα(ψ.] Ἐου νου] 1ῖ ννεγε 801 

1618. Α]άῑῑ5 οπη{8 δὺ, οοηςοΠΠΠσ]γ Ἱπ- | 169253. Βοπιθ «οὐ{οιιά ΓοΥ μ᾿ ἀνδάνουσιν, 
4θειὶ νε ΜΕ. ρασι]α]1ψ, Όαί οΏομδίνο- | δαῖ Ῥούεοῃ 8αγς:---“ 8ος οχόπηρ]απη ἆσ- 
1γ ἴο ]χ πποίνο. είάθγο, ΜὈί ὀνδάνω ποσα άναπῃ τόρϊε.” 

1630. Λ]άπ5 μᾶ8 χέρας, ἴο {ῶε π{ίθυ ᾖε- 1607. Τη οι οί Φαγεῖν, πιοδί 58, απά 
βἰγπσίῖοη οΓ 1ο Ινγ Εμ. Λ]άπς Ἠανε κτανεῖγ. 
1601. Τη Ἐγυποὶς απ 5εγεταὶ Μ85, 1 1690. Τα να]σαίε τεαᾶῖης ἶΒ σοί. ΝΤο- 
19 1εβί οιι{---1οΥ 18 1ΐ5 Ργθεθηςθ νναπίθἁ. | γε]] βνεί εϊ(θὰ σέ. 



10 1605]. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΜΕ. Πόνους πονῆσας µυρίους. ΟΡ. Πλήν Υ ἓις ἐμέ. |» -ιν -]Ι--ἰν -[]- -ἰν ν 

ΜΕ. Πέπονθα δεινώ. ΟΡ. Τότε γὰρ ἦσθ᾽ ἀνωφελῆς. [ω -ἰν -{» ν ν]ν -ᾖ» -ἰ» 3 

Μ. Ἔχεις µε. ΟΡ. Σαντὸν σύ γ΄ ἔλαδες κακὸς γεγώς.]ν -]» -]- . ν]ν -ᾖ» -[» π 

κ ἐ᾽, ὕφαπτε δώματ’, Ἠλέκτρα, τάδε" |- -]ν -ᾖ» -ιν -]- -]ν » 

σύ τ΄, ὦ Φίλων µοι τῶν ἐμῶν σαφέστατε, 10550 |» -ᾖν -]- -]ν -]ν -]ν ω 

Πιυλάδη, κάταιθε γεῖσα τειχέων τάδε. |» ν -ιν -ᾖ» -τν -ν -» ω 

ΜΕ. Ὦ φαῖα Δαναῶν, ἱππίου τ᾽ "Άργους κτίται, |- -]» » υ]- -» -]- -]» ώ 

ὂυκ ἐλ, ἐνόπλω ποδὶ βοηδρομήσετε} |- -]» -[- ν υᾗν -ν -ἰ» ν 

Πᾶσαν γὰρ ὑμῶν ὅδε βιάζεται πόλιν |--ἰν -Ι- νν]ν ᾖν -]ον 

ζην, ἁϊμα μητρὸς μυσαρὸν ἐξειργασμένος. 1640 |- -]» -]]- ω ν]ν -ι- -]» ν 

ΑΠΟΛΛΩΝ. 

Μενέλαε, παῦσαιν λημ᾽ ἔχων τεθηγμµένον" |» ν -» -]- -]ω -ᾖν -]ν ῳ 

Φοῖθός σ᾿ ὃ Λητοῦς παῖς ὅὃδ ἐγγὺς ὢν καλῶ' |-- -ιν -]- -ν -ν -]ν ἆ. 

σύ 3, ὃς ἔιφ Άρης τηδ ἐφεδρεύεις κόρη, |» -]ν -]--|» -ι--ί»- 

Ορέσθ’, ἵν' ἔιδης δὺς Φέρων ἥκω λόγους. [υ -]ν -]- -]» -|--]ν -ν 

Ἑλένην μὲν, Ἂν σὺ διολέσαι πρόθυμος ὢν 1645 [νν-1ν-ννν]ν -|ν -]ν- 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗ, ΑΝΌ ἘΝΟΗΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

ΜΕ. Πονήσας µύριους πόνους. ΟΡ. Πλην γεεις έµε. ΜΕ. Πεπόνθα δείνα. ΟΡ. Γαρ τότε ήσθα α- 
νώφελης. ΜΕ. Έχεις µε. ΟΡ. Συ γε έλαξες σαύτον γέγως κάκος. ΄Αλλα εία, Ηλέκτρα, ὑφάπτε 
τάδε δώµατα᾽ τε συ, Πύλαδη; ὦ σαφέστατε μοι των έἔμιων Φίλων, καταίθε τάδε γείσα τείχεων. 
ΜΕ. Ω γαία Δάναων,τε κτίται ἵππιου Άργους» ουκ. εἰα εγόπλῳ πόδι βοηδεοµήσετε} Γαρ ὅδε εξεις- 
γάσµεενος µύσαρον ἀέμα µήτθος, βιάζεται πάσαν πόλι ὕμων ζην. ΑΠ. Μενελάε, παύσαι έχων 
τεθήγµενον λήρια᾽ ὅδε Φοίοος ὁ παις Λήτους ων έγγυς κάλω σε’ συ τε, Ορέστα, ὃς εφεδεεύεις τήδε 
όρ» ξιφήρης» ἵνα είδης λόγους ὃυς ὕκω φέρων. “Έλενην (κΕν) Ἡν συ ων προθύμος διόλεσαι, 

ΤΒΑΙΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Μτνειαυς. Ηανίηρ επάαγες {ει-(ουςαπά Παγάεμῖρς. Οπερτες. Ἐχ- 
εερί αἱ ]εαςί οἨ ΠΙΥ αεοουηί. ΜΤενείαυς. [ ἀτεαείν α[εοίιεᾶ.] 1 Ώαγε εχρε- 
γ]εηςεά ἀγεαά{α] (γοαίηεΏί! ΟΚΕΡΤΕς. [δσπίβοαπέϊψ.] Έος αροη-ἰΠαί- 
οοσαδίοη {οι νναςί ο{-πο-5εινίοε! Μενειαῦς. ΤΠοι Ὠαδί Πε. ΟΡΕΡΤΕς. 
Του αἰ-]εανί Ιναςί εαυσιί (χγεε]{,---Όείηρ α πανε. [(αἰ[ίπρ {ο Πὲς δἰδέετ 
ἐποῖάε ὑεπεαί].] Βωί οἱ (νεγε, Εἰέείγα, «εί Βγε {ο {]ιε ραίασε:---[ Το Ρή- 
Ιαάξς.] απὰ ἆο ίπου, Ργ]αἀξ», Ο πιορί- [αἰ({α] {ο πε οἱ πιγ {γιεπάς, Πσί 
1 {μέρε εανες οΓίε Ῥαίι]επχεηίς. [041ο]ι πιο] 18 δεεη αὐοῦε.] 

Μενειαῦς, [5ογπιζποῖη.] Ο11 ]πά οΓ (πε Πάω], απά Ιππαβ]ίαηίς ος 
νατ]]κε Ατρο», ΨΙἱ γε ποί, Πο {μεγε]! νίῃ αγριεὰ {οοί 6ΟΠΏε-{Ο-ΠΩΥ-Τε- 
Πε[ὸ Έοτ τΠῖδ ΠΩ, Πανίησ ρετρείγαίεἆ {πε ππῃα]]ονγεά πωαγάεν οἱ Π]8 
πιοίΏεγ, ἶ5 Ὀγίπσίησ-ἀεδίγιςίῖοι-οη γουγ πΏο]ε οἵ{γ, (Παί Ἶε πηαή Ί]νε ! 

Αροιιο. [Εἰάἶπρ ἴπ ἴζοετη ε[ἰψέποέ οπ {]ιε εἰοιιᾶς αἴο[ε, ιοζέἠ Ἠείει απ- 
σεἰἰαἰψ οἰέεῖπρ θεσία]ε Πῖπι.] Μ επεἰάι, ἀεβῖκί {τοπι Πανίηρ {μαι Ἱγε]ίαίεά 
είαίε-οί-πιϊπά :---] ΡηοέΌυς (Πε 6οη οἱ Ταίόηα, Ὀείπσ ποαΓ {ο ίπεε, αᾱ- 
ἀγεςς ίΠεε: {οι ίοο, ΟΓόβιδς, πο αγί 5ἰαηάΐησ ονεν {παί ἆαιηςε] νν](]ι- 
(πγ- ἆγαννη-δνοτά,----ἴἶλαί (οι πιαγεσί Κπο {Πε Ὀε[εεί5 Πίο] [ σοπιε 
Ρεατίησ.---Α5 {ου Ηεεη, Ιπάεεά, ν/οπη ίΠου, Ὀείης πηϊηάεά {ο ἀεδίτογ, 

1699. πέπονθα δειὰ, 1 Ἰιαυο επἀιγεᾷ ϱτίε- 1646. ΑΙάπδ᾽ς τοσάῖης 15 Ἑλένα μὲν Ὦνι 
οι ἐιίπρο--- ἶ Ίιαῦε πιεί οἰέ]ι εγιιεῖ µδαβο. Τη νν]οΙι ]γοῖ5 βογηθοιι{ Ὀγ α {ενν ΜΑ9Ν.--- 

16086. γεῖσα, διρᾳγάπάἶα, ἑανε-τώ/{εγς οὗ | 1 0ἴ8οῦ Δ4Υ5:Βγύήποκίας 641411 Ελένη εί 
δαἱέ]επιεπί-οορίπρο ----)οἶδίς --- ὑεαπι- πάς. | Ἆς,Ιη 11ο υἱβρεσσάνϊτ. Μ 6λὴς όπῖπι αγ - 
Αάῑῑ5 {ΟΥ τειχέων Ἰ15 τείχεος. ου 119 ἃ διολέσαι αιᾶπι αὐ ἥμιαετες τέρῖ{αΓ. 

46988. ἐύκούν, Αἰάῑς: 564 πιά]ὰ ούάϊσες | Ἐί αὐ άῑίετο «οἱ]ϊοιτάπάὰο ότπι ἀείεινένε 

ὀυχὶν ἀπάε φασάοἶἴιὸν ἸΜιβρτάν{5, ὂυκ ἐν, | ἀερέῦαι {ιά γαι ήάπνν, Ὀτθεπε, φιαπι 
1ά ε5ί, ὀυκ ἔῖα. ἘΟΕδΟΝ. :Φίάίμο, υέδίτα εί) 



ΟΡΕΣΤΗΣ. 1646. 

ἥμαρτες» ὀργὴν Μενέλεῳ ποιούµενος, 
Φα Ε Δ κ α ο 4 Ε , ” 
ἵή εστιν, Άν ορωτ εν ὠιθέρος πτυχαιες, 

/ ε 9 ο. Δ / 
σεσωσμµενη τε κου 7ανουύσα προς σέθεν. 

. / 3.  Ὕν / Ἐγώ νιν ἐξέσωσα, κἀπὸ Φασγάνου 
- .. Ν / 3 / 

τοῦ σοῦ κελευσθεὶς Ἰρπασ ἔν Διὸς πατρός. 
λ λ μ. ν ο Ζηνὸς γὰρ ὀῦσαν ζλν νιν ἄφθιτον χρεών 

Κώστορί τε Γολυδεύκει τ΄ ἔν ἄιθέρος πτυχαῖς 
/ ”/ / ά« 

ξύνθακος εσται. ναυτιλοις σώτηριος. 

”"Αλλην δὲ νύμφην ἓις δόµους κτῆσαι λαθὼν, 

11 

[-]ν]σνν]κ-ἰς-ἰν 
.... 
ν-]κ-ἰν-ἰν-ἰν-]ν» 
|. -ἰνἰν-ἰν-ἷν-ἰν- 

1650 |- -ἰ- -|--|--ἷν-ἰ»» 
|-σἰν -ἰ- -ἰν-ἰν -ἰ-- 
ο. 
|-τ]ν-ἰ---ἵ- -ἰ- -]νν 
--ἷν-ἰ- -ἵ--ἰ--ἰν- 

ἐπεὶ «)εοὶ τῷ τῆσδε καλλιστεύµματι 1656 |» -ᾗν -]- -]» -]- -ἰν μ 

Ἕλληνας ἔις ἓν καὶ Φρύγας ξυνήγαγον, [--ν-]- ιν -ν-Ινν 

Φανάτους τ ἔθηκαν, ὡς ἀπαντλοῖεν χθονὸς |» ν -ι» -ᾖ» -]ν --- -ἰν . 

ουν 
μυ 

1660 |ν-ι--ι- -Ίν-ιν -ν- 

[τνν[ν-|-ννιννν||--ἰνν 

» -|- -ἴν-Ιν ἰν-Ινν 

ὕθρισμα Ὀνητῶν, ἀφθόνου πληρώματος. 

Τὰ μὲν καθ Ἑλένην ὦδ ἔχει' σὲ ὃ᾽ ἀῦ χρεὼν, 

᾿Ορέστα, γαΐας τησὃ ὑπερθαλόνθ᾽ ὅρους, 

Παῤῥώσιον ὀικεῖν δώπεδον ἐνιαυτοῦ κύκλον' 
/ Ν -- .” 5 /΄ 

χεκλήσεται δὲ σῆς Φυγης επὠωνυµο», 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟάΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 
, / 4 ε ΄ 5/ 4 ᾱ-. ᾱ / ’ ’ 

π'οιούΚκεγος ὀϱγην Μενελεω, Ἠκκαρτες» δε έστι, ἣν ὁράτε εν πτύχαις αίθερος, τε σεσώσ/μεγην και ου 

Ἀανούσα προς σέθεν. Νιν έγω εζεσώσα, και ἥρπασα πο του σου Φάσγανου, κελεύσθεις εκ πάτρος 

Δίος. Γαρ ούσα Ζήνος χρέων γιν ζην άφθιτον' τε εν πτύχαις αίθερος Κάστορι τε Πολυδεύκει έσ- 
ται ζυνθόκος, σωτήριος γαύτιλοίς. Δε κτήσαι άλλην γύκφην λάθων εις δόµους, ἐπει τω καλλισ- 
τεύµατι τήσδε Φέοι ζωνήγαγον Ελλήνας και Φρύγας εις ἕγ, τε εθήκαν »άνατους, ὡς απαγτλοίεν 

/ ε / / / ’ «/ / / ι- ι ; 

χθόνος ὑθρίσμια Ὀνήτων, άφθονου πληρώμιατος. “Ωδε µεν τα έχει κάτα "Έλενην' δε σε αυ, Ορέσ- 
ταν χβέων, ὑπερθαλόντα ὄρους τήσδε γαίας, οἴχειν Παρβάσιον δάπεδον κύκλον εγιαύτου" δε κεκλή- 
σεται επώνυμον σης Φύγης 

ΤΕΑΝΕΙΑΤΙΟΝ. 

σαυδίηρ γεστεί υπίο Μεπε]άνς, ἀῑάςί-πιῖςς- ο{-(ΠΙπε-ἰπίεηέ,----Ε]χῖς 15 θα, 
ν/Ώοίῃ γε Ὀε]ιο]ά ἴπ {Ώε ΏοδοΠῃ ο{ {Πε ΑΚΥ, δαγεά, απά ποί εἰαίῃ Ὦ} {εα. 

Ηει ἀῑὰ Τ Ρτεσετνε, απά γεδειε {ΓοΠῃ {11Ύ διγοτά,---οοππππαηάεά ΡΥ {α- 
ἴπευ ᾖουε. ! 

Έου Ὀεΐης (με ἀαισ]ίεν οἱ} άρίίευ 1έ 15 τσ]! ναί 9ε εἰνοι]ὰ ]ῖνε ἵπῃ- 
πηοτία| :----ᾱπά ἵπ {πε Ώοδοίῃ οΓ {πε βγπιαπεηέ Ὀερίάε Οάδίογ απά Ῥο]ἱιχ 
5/ια]] οε Όε επίμγοπεἆ,---Ργοίες(ῖγε {ο φα1]ογς. Ἠ΄Πεγε[οΓε ρος5εβ»-ίΏΥ- 
»ε]{-ο[ αποίΊεν Ὀγίάε τεςεϊνίης Ίιεν {ο {11γ Ἠοιπε, δίΠςε {ου {{ε Ὀεααίγ οί 
{Ππ]8 πνοπιαη {Πε (αοἆς ἆγειγ-ἰοσείπετ {πε (τεεκς απἀ Γγο]αης ΙΠίο οΠε- 
Π]85,----απάἀ ἆθα][-οιί ἀεαίῃς, ἰπαί (ΠεΥ πι]σῃί ἀταῖη-οβ {τοι {πο Ἐαγί] 
ἴ]νε ργῖἆε οΕ πιογία]ς, νο Παά Ῥεσοιπε α Ργοία8ε πι] αᾶε.---Τμας, ἵπ- 
ἀεεά, ἰ9 1έ γγ](Ἡ γεσατά {ο Ηε]εη :---θαΐ {εε, οἨ {Πε οί]πετ Ἰαπά, Ονόειό», 
Ιἱ Ὀε[ιογες, Ἰανίησ Ραςεεά-Όεγοπά {πε θουπάαγίες ο{ {Πῇ5 Ιαηά, {ο ἴπ]α- 
Ὀἱξ ]ιε Ῥανγ]άδίαι Ρ]αῖη ἀμγίης {ο γεν ο]ηί]οη ο α γεαΓ:---απά 1 «Πα! 
υε-α{ιεγνατάς- ἀεείσηαίεὰ Ὦγ-α-παππε-Ώουγουεἆ {γοιη {1γ Ὀαϊκηπιεηί, 

1649. Ἐτιηο] ἵπ θιι οὔ νι εδ το γὰρ, | 
Ῥαἱ ης αξιογννατ ος ανν 18 οἑγοῦ, απ ας- 
Κπον]οάσει 11, 

1666. ἐις ἓν, Ηιοταί]ν, ἐπίο οπε, ναί 9, 
/αοο ἰἐο /αοε---έο ἐιο ]ηπιοξίοπ οί ὑαέέ]ε---ίο 
Πιοδέτ]ε επιςαςεπιεηί τοἰ{/ι οπο αποί]ιε). 

1662---65. Τ]ι γεαδῖηρς Ίνογο ϱῖνοη ἵν 
Εναί οἱ αἲὶ Μ5., απά οἳ Αἰάῑς:---γεί, αδ 
Ῥοἵδοη Ίχαν πιοδί 11911 ποἰίσες, (ἶλε {αιι- 

ἴο]ορν ἱδδεαγεε]ν κηΠειαῦ]α. Ἠακστανα 
εοη]εςίπγθά κεκτήσεται απ κλύειν,---ὑοἵ τι 
ος νε Βταπεκ αἀοριεᾖ,-Βεοχ, ΟΠΙΥ 
ειε Ιαίίοι.----Ὑπἱοκεμαςτ, ασαίη, ννα» {ος 
Ἰηδεγί{ης πέδον ἵηῃ ΤΟΟΠΗ Οἱ καλεῖν. ὮΟΓΕΟΠ 
νεπίατεά, απά 5εατοε]ν νδυίηγεά {ο 81ς- 
Ε0βί τεθήσεται η ρ]ᾶςς Ο{ κεκλήσεται;---Γ6- 
ταἴπίηρ καλεῖν. Τη Πἱβμοί6 Προ {8 νογεο, 
Ίιε πἀάυςε δεγεγα! 5 ἴαθ[ε απποζα{1ομς, 
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3 4 2 95 ω 
Αζᾶσιν Αρκάσιν τ᾽ Ορέστειον καλεῖν. 

Ἐνθένδε τ᾽ ἐλθὼν τὴν ᾿Αθηναίων πόλιν 

δίκην ὑπόσχες ἁΐματος μητροκτόνου 

ἘΕυμενίσι τρισσαῖς' 9εοὶ δέ σοι δίκης βραθεῖς 
/ λ ο / 3 ς / 

παφγοισιν ΕΝ Αρείοισιν εὐυσεοεστατην 

” / 3 ”/ ιν / 4 

}ῆφον διοΐσουσ’, ἔνθα νικῆσωί σε χρη. 

Ἔφὶ ἧς ὃ ἔχεις, ᾿Ορέστα, Φάσφγανον δέρη, 
μμ / / -- / ιο 4 / 

γημαι πέπρωταϊ σ Ἑρμιόνην' ος ὃ δἵεται 

Νεοπτόλεμος γαμεῖ νι, ὂυ γαμεῖ ποτέ" 

9Φανεῖν γὰρ ἀντῷ µοῖρα Δελφικὼ ἔΐφει, 

δίκας ᾽Αχιλλέως πατρὸς ἐξωιτοῦντί µε. 

Πυλάδη ὃ ἀδελφῆς λέκτρον, ὡς ποτ᾽ ἤνεσώς, 
Αν / { 2 /{ / 

δός" ὁ δ ἐπιών νιν βίοτος ἐυδαίμων μένει. 

Άργους δ᾽ Ορέστην, Μενέλεως, ἔα κρατεῖν᾽ 

ἐλθὼν ὃ ἄνωσσε Σπαρτιώτιδος χθονὸς, 

Φερνὰς ἔχων δάµαρτος, Ἡ σε µυρίοις - 

106656. ἘΥΡΠΠΔΟΥ 

|--]ν-]ν-]ν-ἷ--ἰ-- 
[-τ]ν-Ι--]ν-]--ἷνν 

1665 |» -ἰν -ἴ- -ἰν-|---ἰν- 
[-νν]ν-[--Ιν-Ιν-ἰ-- 
ο”... 
|-]ν-]--ν-ἰ--ἰν- 
[ν-]ν-ἷν -ἰν-ἷν-]ν- 

1910 |--ἰ- -ἰ---ἰνν-ἰ--Ινν 
πο 
--. 
ο ... 
[εν τἰν Ισ ]ντΙν-ἷνν 

1075 [ωνν]ν-(-ν ]ν]--]ν- 
|-τ]ν [εν κ!» -ἴν-]ν- 
[--[ν]--Ικ-ἰν-ἰνν 
ο... 

πόνοις διδοῦσα δεῦρ᾽ ἀεὶ διήνυσε. |» -|» -[ν -ν -ν -]ον 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΡΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Αξάσι τε΄Αρκασι κάλειν Ορεστείον. Τε ενθένδε έλθων την πόλιν Αθηναίων, ὑπόσ χες δίκην κητρόκ- 
τονου ἁίματος τείσσαις Ευμένεσι' δε Ψέοι βράδεις δίκης διοισούσι σοι ευσεθέστατην ψήφον εν Α- 
ρειοίσι παγοίσι, ένθα χρη σε γικήσαι. Δε Ερμίονην έπι δέρη ἧς έχεις φάσγανον πεπρώται σε, ΟΕέσ- 
πα; γήμιαι δε Νεοπτόλεμος ὁς οίεται γάµειν γι) ου πότε γάμεει' γαρ μοίρα αὐύτῳ Φάνειν Δέλφικω 
ξίφει, εξαιτούντι µε δίκας πάτεος Αχίλλεώς, Δε Πύλαδη δος λέκτρον αἀδέλφης, ὡς πότε ήνεσας" 

δε ὁ ευδαίµιων βίοτος ἔπιων μένει γιν. Δε, Μενέλεως, έα Οξέστην κράτειν΄ Αργους' δε έλθων Σπαρ” 
τιάτιδος χθύνος ανάσσε, έχων φέενας δαµιάρτος, ὕ) διδούσα σε μύριοις πόνοις, άει διήγυσε δεύρο. 

ΤΕΑΝΡΘΙΑΤΙΟΝ. 

4 68186 {ο ί1ε ΑΖάπδ5 απά Αγοόάίαης {ου σης 1 Οµεείέαπι. Αά ἔΓοιι 
ίπεηςε Πανίπρ «οιηε {ο {πε οἴίγ οἱ (Ίιε ΑίΠεπίαης, αιεεί (Πε οματρε οί 
Ἰλεάάίπο (1γ Πιοῖῖετ’5 Ὀ]ουά Ιαϊά Ὀγ (πε (τος Εωγίες: αὐά έιε (σοἆς, 
{πε ατΏ]ίεγς ος {11γ δι1{, νν 1] ραςς οἨ {πες {Πεῖγ πιορί-εἱρΠίαεοιις 5εηίεησε 
1Β {19 αβδΙζε-οουΓί οἱ ΜΤαΓς,---ΨΊεγε Ιί 15 ἀοοππεά ίΠεε {ο ὑε γἰείογ]οις. 
Απά ΗΠεγπιοηπδ,ίο ΨΊοβε ποεΚ ἴπου ατὶ Πο]άϊπρ (πε δν/ογἀ,1έ 19 ἀθκίίηεά 
{ος {πεει Οτόεί8ς, {ο γγεά----ἴοι Νεορίό]επιιις νο (ίη]ς {ο Π]αΓΤΥ Πετ, 
οια]] ηενεΓ ΠΊάΓΕΥ Ἠει: φεεῖης {έ 15 Πἱ5 Γαΐε {ο ἀῑε Ὦγ {πε Ώε]ρῆ]ς δινογά, 
ἂ5 Ἡε ἶς ἀεπιαπάίηρ εαἰἰσ[ασί]οη ος πηε ΓοΥ Πἰ5 Γαΐμες ΑεΏί]]δς, 

Ῥωΐ υπίο Ρύ]αάδς ρῖνε ({11γ δἰσίετ”5 Ὀεά, α5 ίἶποι ἀῑάδί Πετείοίογε ασγ6ε: 
απά α ΏαρΡΥ Π{ε οοπιίΏρ ΟΠ αΥ/αΙί5{Πεηῃ. 
Απά ἆο (που, Μεηε]άως, εαήεγ ΟΓόριξε (οτείση αἲ Ατσος:---Ριέ τ6- 

Ραϊτίηρ απίο ίΠε βρατίαη ]απάἀ, τη] ονεγ 1, Πανίηρ Τί αφ {1Υ υν][ε)ς ἆονν- 
ΓΥ,---Ψο, εχροδῖηρ {πεθ {ο ηαπιΏεγ]ες {οἶ]ς, ας εΥεΓ-απά-αηοη 60Π- 
ἀπσίίηρ {εε Πἱ(Πεν, [24 επεῖάιο τεοεγεπέϊαἰ{ή ὑεπᾶς Ὀε[ογε ἔ]ιε (οᾶ. ] 

1664. Ἐταποκ απά Βεε]ς {Γοπι 8οπιθ 
{ονν ΜΕ. ρι]πιοά ἔνθεν δέ γ΄. Α]άῑῑς ας ἐν- 
θένδέ]τ᾽, ΘΙΓΟΠΘΟΠΒ ἂ5 {ο {]1ε αοσεη{α {10 
ος έπε ἄπα! εγ]αὺ]ε οί ἐνθένδε. 

1667. πάγοισιν ἐν ̓ Αρείοισι, ΟἨ ἔ]ιε Ματγέζαϊ 
119, νΙ. ἔ]ιε 4γεύραριι, ηθᾶϊ ΑίεηΡ, 

1671.1π Α]άας{εχίννε Επά γαμιεῖνιν 
αποδί (απ]{11γ απά οοΓαΡ{1γ. 

1679. δεῦρο, ]ιέ]ιοη, παΠΙΕΙΥ, ἔο ἐ)ιῖο 0Υ- 
ἔωπε----ἔο ἐ]ιῖς Ἱναρρν ἱδδιμε. Ἠ018ΟΡ 1η Π18 

ποίθ ΠΡΟΠ δεῦρο ἀεὶ, ΒΑΥ5:--- ««Ἠαης 6θῑλπι 
ΡΙιγάκίη Ροβί άῑίον, σαπίότιπι, Ὑα]εκθη- 
αέτίατη, Κακό, ΑΙυότίσπι, Ὀγόνιιὸς 
Π]αβίχόπιας. Ηαδς ΥΟΧ δεῦρο δΗ1σεί, πα» 
Ρἰετίπιαιιε Ιόσυπῃ εἱρηήβσαί, ης 4ο {όπι- 
Ρότε Ρρόπ](ίμγ. Μήκιᾶ φᾳαοάάπηπιοἀὃ πο(ῖ- 
όπε οπηϊ (αγ ἵπ Ηεταςμᾱ. 861, δεῦρο δ᾽ ἆν- 
τὸς ἔισιδών. Ἡε αοίςδ απ αριπάαµςσε ος 
αρροβίίε Ρᾶδδᾶασος ἔγοπι ναγῖοι αι{]οί», 
{οΥ νγπ]ο]ι 5εθ ΐδ οἵπη εἀἰ{]οῃ. 
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Τὰ πρὸς πόλιν δὲ τῷδ ἐγὼ }Ἴσω καλῶς, 1680 |» -|ν ΙΙ» -ἰν -ἷι- -ἷν - 

ὅς νιν Φονεῦσαι µητέρ ἐξηνάγκασα. |--|--(--Ιν-Ι--ίνν 

ΟΡ. Ὦ Λοξία μαντεῖε, σῶν Φεσπισµμάτων |- -]» -|- -ι» -|- τν - 

ὂν ψευδόµαντις ἠσθ ἄρ ἀλλ᾽ ἐτήτυμος. |- -ἰν -Ι» -]»-ν-ἰ»ν 

Καΐτοι μ᾿ ἐσήει δεῖμα, μή τιος κλύων |--|»-ἰ--Ι»-Ιν -ἰν- 

ἁλαστόρων, δόξαιµι σὴν κλύειν ὅπα. 1650 |» -[- -ᾖ- -Ιν-»-ιν» 

Αλλ ἐὔ τελεῖταν, πείσοµαι δὲ σοῖς λόγοις. |--ι--|- -ἰν-ΙΙ»-ἰ-- 

᾿Ιδοὺ µεθίηµ᾿ Ἑρμιόνην ἀπὸ σφαγΏς, . -Ίν -|--ἰνν ιν -|ν- 

καὶ λέκτρ' ἐπήνεσ᾽, ἡνίκ ἂν διδῳ πατήρ. |- -]» -ᾖ» -ι» -]» -ιν - 

ΜΕ. Ὢ Ζηνὸς Ἑλένη χαΐῖρε παῖ" ζμλῶ δέ σε [νυν] - -]»-||- -]ν ν 

9εῶν κωτοικήσασαν ὅλθιον δόμον. 1690 |» -|ν-]-- |ν-ν ιν ν 

ρέστα, σοὶ δὲ παῖδ ἐγὼ κατεγγνῶ, ἱν-ἰν ιν -|» -Ι» -Ιν- 

Φοίδου λέγοντος' ἔυγενης ὃ ἀπ᾿ ἔυγενοῦς |- -]ν τι» -ν -[» -]» “ 

γήμας ὄναιο καὶ σὺ, χὼ διδοὺς ἐγώ. |- -ιν -Ίν -ἰ» -ᾗν -|» - 

ΑΠ. Χωρεῖτε νῦν ἕκαστος, ὃξ προστάσσοµεν, |--[ν -Ιν -ν -|--Ινν 

νείκους τε διαλύεσθε. ΜΕ. Πείθεσθαι χρεών. 1695 |- -]ν υνν -ἰν -]- -Ίν- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΌ ἘΝάαΙΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

Δε έχω, ὁς εζηνάγκασα γι φογεύσαι κήτερα, Ἀήσω πάλως τῶδε τα προς πόλι. ΟΡ. Ώ µαντείε 
Λόξια, ουν ήσθα άρα ψευδοµάντις σων Φεσπίσματων, άλλα Ετήτυµος. Καΐτοι δείµα εσήει µε; 
μὴ Χλύων τίνος αλάστορων, δοξαίµει κλύειν σην όπα. ΄Αλλα τελείται ευ, δε πείσοµαι σοις λόγοις. 
Ίδου µεθιήµι Ἑρμίονην ἀπο σφάγης, και Επήνεσα λέκτρα, ὕνικα πάτης αν δίδω. ΜΕ. Ώ Χαίρε Ἕ- 
λενη παι Ἄήγος' δε ζήλω σε χατοικησάσαν όλθιον δόµιον Νέων. Δε σοι,Ορέστα, ἔγω κατέγγυω παί- 
δα, Φοίδου λεγόντος" δε γήµας άπο εύγενους εύγενης οναίο Ναι συ, Ναι ἔγω ὁ δίδους. ΑΠ. Χωρείτε 
νυν ἑπάστος, δι προστάσσομεγ, τε-διαλυέσθε γείκους, ΜΕ. Χρέων πειθέσθαι, 

ΤΕΔΑΝΡΙΙΑΤΙΟΝ. 

Απ 1, ιο οοπηρε]]εά ἰπὶ παῃ {ο 8ἶαγ Πἱ5 πποίμευ, νγ]] ριί {ο γ]σΏίς {ου 
Ἠϊπα νηαί γεραγάς ἴπε οἱ:γ. 

Οπκεετες. Ο! ρτεάἰσίίπο Δροϊίο, ἴποιι ννεγί ποί ἰΠεη α {αἱδε-ργορ]ᾗεί ἴη 
(πίηε οτασ]ες, Ὀμί α (γας οηε. [Ηἱεσζοἰπρίψ.] Απ γεί οαΐπε (πετε α {εας 
ος Ώ16,----Ιεδί Πνανίησ Πεατὰ οης οἱ (πο Ἐασίες, 1 πη]σΏί ἐΠπίπἷ Τα Πεατά 
ΙΒΥ νοίσα. [ Βαπίκλιύπρ ἀοιδέ.] Βαΐ αἰἱ 6 επάἶπρ νγε!!, απ Τ ν]] οῦεγ {Υ 
οοπη]α 5. 

[Πεἰεακίπς Πετμοπξ.] Βε]ιο]ά 1 Ιεί-σο Πετπιοηδ {γοπα εἰαμσλίετ, απά 
Γαρρτογνε Ἠευ ΠΟΠ, Ψεπενεγ Ώετ {αίεν εΠα]! σἶνε ετ. 

Μενειιλυς. [1,οολῖπρ αρ 7οη/ἱἶν αἲ Ηείεπ.] ΟΙ! Παί]! Ηέίεηα, ἆααρ]]- 
ἱογο[.ονε:---ίοι 1 οοηργαϊἰμ]αίε ίμεε ΙπΠαβΗίηρ ἴπε Ὀ[Ικ5{α] γεδιάεησε ος 
ενε ος! [Το Ογόδὂ».] Απ {ο (Ἴεε, Ογόκιδς, Ὀείτοίῃ 1 1γ ἀαασμίετ, 
α5 Ῥμοέῦυις Οἱά5: νΠεγείοτε ωδτγγΊηρ {Γοτη απ Πμακίγῖοιις-{απηϊ]γ, Ι1γ- 
5ε]{ Ι]ασίτίοις, Όε ΠαΡΡΥ Ὀοίῃ ίποι, απ 1 νο σῖνε εν. 

Αροιιο. Ώερατί γε πΠοΝ, εαοῇι, {ο ν/πεγε νε αρροϊπί, απᾶ ἀἰδοοπίίηιε 
γοιγ αωατγεῖς. Ἡσνειαυς. [ Βουύιρ ἐαπχα[(ν, απᾶ ὑεῖπς Ρεγ/εοἰἴν τεσοπ- 
οἴ[ες.] Πί 15 οιιγ ἀπίγ {ο οῦεγ | 

1680. τὰ πεὺς πόλιν, ναι Ῥα!]γ, έ]ιο ἐ]ιίηρς | πα ποιο ὑγοιρ]ιέ έο α Ἱιαρρύ οοπεϊιδίοπ----ἶδ 
φεδρεο(ἵηρ' έ]ιε εἰέψ, ος, ἂ8 ΝΤδρνανε ϱἶνος | ὑεῖπρ πιαάε {ο ἐεγπιϊπαίε Γογέιαίεἷν----ν ὃε- 
1 φιιοᾷ οτι {ιγῦο οδί γόὲ:---Ῥήσω καλῶς, Ἱἰ- | ἴπρ Ργοδρεγοιιδῖι οπιάεᾶ. 
ἱετα]]γ, 1 τοἱ{ ριέ ποὺίη ος Γαϊγ]ψ, ναί 15, { 160868. λέκτρ) ἐπήγεσα»,  ργαῖδε ΟΙ 1 Ίιαῦε 
τοἱ1ἱ Πιαρρίῖή αὔγαπρο. Ῥγαἶδειί Ίιεν ὺεά ος πιρέία[ν,----ᾱ ἄτθείκ τά]- 

1681. Εοῦ ὅς γω, ΟαΠ{6Γ Ίχαβ ὅστις. οῦα θα) σηϊθγίης ἵπ ρ]αῖπ ΕπρίΙδη, Γραν εν 
1689. ὦ Λοζία μαντεῖε, 0) ργορ]ιεξῖε Γόα- | πι! αἀάγοδδες---ἵ αεεερέ ο μεν Παπᾶ.” 

ἴαδ, ΟΣ ΊΛΟΥΕ {Τ6ε]Υ, Ο Γώαπίαπ ργορ]ιεί. 1689.Μεπε]άϊ ροι5όμαπῃ (84γ5 ΏΟ0Ι5ΟΠ 
1686. ἐὖ τελεῖται, θέπὸ [πέέιν νε] ρεν/ί- | ἴπ ἱ8 ποίς͵) οπή τε Α]άῑῑς,---οἳ ἵπ νθΓΔΙΙ 

οἴίτιυ----ὑέπὸὲ όυεπῖί γε» ---έ[ιε ὑιιδίπεδ ἶς ὐε- ἳ 1695 {π[ὰ, άὓοί καὶ ὁ, 
υ 
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ΟΡ. Κάγὼ τοιοῦτος' σπένδοµαι δὲ συμφοραῖς, 

Μενέλαε, καὶ σοῖς, Λοξία, Φεσπίσμωασι». 

ΑΤΙ. Ίπε νῦν καθ ὁδὸν, τὴν καλλίστην 

Φεὸν Ἐνρήνην τιμῶντες' ἐγὼ ὃ' 
Ἑλένην Ζηνὸς µελάθροις πελώσω, 
λαμπρῶν ἄστρων πόλον ἐξανύσας, 

ἔνθα παρ Μρα, τῇ 3 Ἡρακλέους 
Ἡδη πάρεδρος» 9εὸς ἀνθρώποις 

ἔσται σπονδαῖς Έντιμος ἀεὶ, 

ξὺν Τυνδαρίδαις, τοῖς Διὸς ὑνοῖς, 

ναύταις µεδέουσώ 9αλάσσης. 

1096. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ. 

|-τ]ν -ἰ-]ν ἰν εἰν- 
«ν-ἰν-[- τν -Ἱ--ἷνν 
[εν ίνν-]---- 
|- ν-|--|--Ινν- 

1700 |- ν -|--ν Μ -ν ων 

|--]--ἷνν -]κν- 
[τν |” ἰ--ίνν- 
|-τ]νν ἷνν-|-- 
[-τ]--Ισ-ίκν- 

1706 |--|νν «| -νν|-- 
|-τ]ννσ]νν -ἰ-ν 

«πάσι στα 

ΧΟ. Ὢ µέγα σεμνὰ Νίκα, τὸν ἐμὸν 

βίοτον κατέχοις, 
πα. / [η 

καν μη Ἀηγοις στεφανούσα. 

|-νν]- -]--νν- 

»ν-ινν- 

1709 ]--|-«Ινν (νὰ 
ΤΕΛΟΣ. ᾿ 

τΗαΕΒ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΕΌ ΕΝΟΙΙδΗ ΑΟΟΒΝΤΗύ ΑΤΙΟΝ. 

ΟΡ. Έγω και τοιούτος' δα σπένδοµαι σύμφοραις, Μενελάε, και σοις Φεσπίσμιασι, Λόξια. ΑΠ. Ίτε 
νυν κάτα ὁδον, τιµιώντες την καλλίστην Θέον Ειρήνην" δε ἔγω πέλασω “ΕλΕΥΗΥ µέλαθεοις Ζήνος, ἓ- 
ζάνυσας πόλον λάµπρων ἀστεων» ἔνθω πάρεδρος πάρα ΗἩρα, τε Ηθη τη Ἡράκλεους, Ῥέος, έσται 
σπύνδαις εντίµος ανθρώποις ἀει, ἕυν Τυνδάριδαις, τοις ὑίοις Δίος, μεδεούσα Βαλάσσης ναύταις. 
ΧΟ. Ω µέγω σέµνα Νίκα, κάτεχοις τον έμον βίοτον) Καὶ µῆ λήγοις στεφανούσα. 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Οπεετες. 1 αἷςο απ} ο{-{11θ-β4Πηε-πη]ης :----ᾱηά [Βουέπρ.] 1 ποπιαρε (πγ 
{ογίάπες, Ἰοπε]άις, αιιἆ {γ ογαςἰε», Ο Αρο]]ο! 

ΑρΡοι1ο., Ῥτοσεεά ΠΟΥ, εᾶς]ι ΠΐΦ ΟΨΏ ΜΥ, ΤενεΓγεηείηρ (λε Πηοδί εχ- 
οθ]ἱεηί (οἀάςεςς Ῥεασε-ς---αιά 1 ν]] οοπἀιοί Πε[εη {ο (πα Ππιαηδίοης ος 
1ονε, ραδείπρ (Πτουρ]Ώ (πε ρο]ε οΓ (έΊιε ή πίηρ δί8γΑ,---νγεγε εεαίεὰ Ῥε- 
βἰὰε )άπο απά Ηέτου]δν5 Η 608, Ἰλεγβε][ α ἀῑνιπίέγ, οἷχε αἰνα]ὶ ν]εὮ ρα- 
έἶοηβ Ώε Ποπογεά Ὁγ πιογία]ς {ου ενευ, ἵπ οοη] ἀποίίοη γη] (πε Τγηάά- 
τἰάσ, (χε 8ος οΓ1 ἀρίίετ,----ργεδάίησ ονετ {]ε εεα {ογ {]ιε Ὀεηπεβί ο/ πι- 
ΣΙΠΘΑ. [.4ροἱ]ο αδοεπᾶς ἐο Ἰέανέπ, αεοοπιραπἰεᾶ ὃν Ηείεπ: ἸΜεπε]άις επἰεγα 
ἐλε Ραΐασε, απἀ Ογἐ9ὲδ8 )ιασίεπ» ἄοιωη πωθέήι Ηεγηιοπὲ {ο πιθεέ ᾖέπι.] 

Οποπυβ, Ο πἰσΏΙ]γ ρ]οτίους νἱοίοΓγ, ΠΠᾶΥ έΊλουι αρ]ο]ά Πιγ Π[ε, απά 
ΠΙ8Υ ἴἶλοι ποῖ οεᾶδε {Γη οΓοΠίης Πηε] [Τ]ιε56έπε εἶοδεδ.] 

1696. σπένδοµαι,,/οέάιι {πεο νε] ἴπ ϱγά- | Ῥο]ίασ, έἶιε ἐννίη Ῥγοί]εις ος Ηε]εμ. Α]- 
έΐίαπι γέάεο----1 γεοεῖε οὐἱέ1ι [γιεπιάδ]ιῖρ---ἴ 
}686Υ6---ἶ οὐΊιε ἴπίο ρεαςο ωἱέ[ι----ἶ γεδρεοί 
ο: ἆο Πιοηιαρε {ο. 

1698. καθ ὁδὺν, Π{ετα]]γ, αἰοπρ {]ιεγοαᾶ, 
ια! ἶ5, οέναἰρ]ιέ Γογιδαγά. δεε Τἶιε μοῖε αἱ 
νει»ο ὅ4ὅ, αΌονθ. 

16909. Αἱάάδ Γοπι Μ985. εἁ]εἆ Φεῶν. 
1700. Τη βενετα] εορίθ» ἴ1ε γεβά{ηρ ἶ5 

"Ελένην Διὸς µελάθοις, ΠΠΠΙΕΙΣΙΕΒΙΙΥ. 
1708.Ηένυ8, (α ἀααρ]ι{εΥ οί Φάπο,) ν/α5 

(οἆάες οί γου(]ι, απΠ4, {ο α Ίοης {Ἴπ]θ, 
ουΡρ-ΏθαΓ6Γ {ο {18 ἀοάς. Ίγ]ιεη Η όγει]ϐ8 
νιᾶς γαϊνεά (ο ἀῑνίπε γαηΚΊε πιᾶγ]ες Ἰ1εγ. 

17089. Τε Τιπάάγίαὥ, νῖδ., Ο85ΐοι απάἀ 

415 Ἰιᾶ5 Τυνδαρείδαις, ΔΡαἶπδί {χε Πιείγθ. 
1706. ναύταις µεδέουσα Ναλάσσης, πιάνὲ 

{ππρεγαπθ πα(ἶς----ἰὰ εδῖ, ἐπ γεπι παμέάτγιηι 
πιάγε οίνγαδ: νν]ἶιτδίεγεηοε {ο {16 εΒεςί 
προ ἴωε οςθαΗ, ν Πἱο]ι έἶνε αποϊεηί5 51ρ- 
Ροβ8ες ἴἶνε ηἱδ]ης ος οεγίαϊῃ »{α1β {ο ανθ. 
56ο Ἠοταςσθο, 0.11. Τ40. 1. Ο4ε Πὶ, 8εε 
8ἱ50 8Όονθ, ν6/596 1653. 

1207---09. Ἡ) Η11 (1118 απαραΩς!]ς (Πἱρ]εί 
Ειήρὶάδε οοπε]αἆεἆ {ἶιε Ῥ]ιαπίκσα:, απά 
βενεναὶ οί]εγβ ο 5 Ῥ]αγς. Τη Ίο πλαι]- 
ΠΘΓ (16 Απάτόπιας]μδ, Βάοσμο, Α]σόεῖς, 
απά Ηέ]επα (ογπ]παίε εαςὴ ἵη α (ανοι]ία 
5ίαηζα οΓ ἤγε νΕΓΡ6Β. 

ΤΗΕ ΕΝΟ. 



ΜΟΒΑΙ, ΙΝΕΕΒΕΝΟΕΡ. 

1. Ῥωπήεληιεπέριγοιες Ο/ΐπιε, απά πενεγ. Γα1]ς έο ουεγίαΚε {έ 8οΟΠΕΥ οΥ ἰα- 

έετ. 3. Ὀπίσδ ραγεπίς δε ἐ]εῖγ εἰέ]άγεπ α ροοἆ εταπιρ]ε, ἐ]ιεν Ἰαῦέ πο ροοᾷ 

γεαδοπαῦζη {ο επρεοί/γοπι ἐλεπι. Ὁ. Νοέ]ίπρ οη Ἑατίὴ ἴ Ρεγπιαπεπέ, ποί]άπρ 

δεσµγε. 4. Το έ]ε τυεατγ απ α[Ώίοίεαᾶ έ]ιε ὑαῖπι ο 5[έερ ἲδ διυεεί. ὃ. Υοΐοως 

ΕΤ5ΟΠ6 ιαν ὃε οετν σἰγοπρῖν αἰἰασ]ιεᾷ ἐο οπε απρίᾖετ, ὑμέ γεαί ΕγἱεπάΣΠῖρ ἴ9 

Γοωπαεᾶ ἴπ Γγέμε. 6. ἴπ ἀἰδίγεσ», έλε οοῖοε οὗ α .ΓΓἱεπᾶ {δ απ αἰζεοίαέίοπ ο 

Ραΐπ. Τ. [Ηο5έ πιει αγε ἀεδίτουδ ο Ρἰεακίπρ ἐ]οδαῖἴπ ροωετ---απᾶ έοο ο/τεη 

αἱ {]ε εχρεπδε οῇ εσεγγ οοπδἰζεγαίίοπ. Ἑ. Ίκεύεπρε ἰε α.7εεἰίπρ παίαγαῖ {ο 

7Μαπ. 9. ΙΜασπωπίπιϊιν ἐς Ιαμάαδ]α, θμέ οοιναγάἰσε ἐν εοπἐεπιρέδίς, 10. Ἠγε 

οιιβ]ιέ πεοεγ ἐο τεηιῖέ πι οι επάεαφοιγΟ, ωλά]δέ έλεγε ἶδ α ροδοιοιΠέν ο δο- 

655. 11. Πε 1 θειέεγ ἐο Ίιορε έλα ἐο ἀεδραῖτ, εσεπ ἴπ οἰγοιωπδέαπόεδ ἐ]ιε πιοδέ 

Ἰιορεῖεδ. 19. ΊἩαπν εὐεπίδ ἑαᾖε Ρίασε οοπίτατη {ο επρεοἰαέίοπ. 19. Τ]ε οἳ]- 

ἴαποιο οαγς ποὲ ὃγ ευ]ιαέ πΙεαΊν έλεν αοεοπιρίἐ]ι ἐ]ιεῖγ αὖπι. 14. Ὀεαί]ι ἐς ίετ- 

γὲδ[ε εὖεπ {ο έ]ιε ὕγαυε, 139. 44 5εποε ο) αιέν ἐς δοπιείῖπιεδ αἱ οαγίαποε οωθίῇ 

Ίπογαί γεοζέιάε. 16. Εἰάεἰζέν σεπεταῖῖν πιεεῖς 1έδ τειωατᾶ. 



ΕΕΕΔΤΑ, 

Ῥαρε 15. Τταηδ]αίῖοῃ, Ίϊπε 7, {ου «έ θεί-ομέ, του « δεί-θαἲ]ι 
------- {ψ. Νοίε 69, 11πε 2, έος «« αἰέ]οιρ] τοᾶά «έ αν {ιοιρϱ]) οἳ “΄αξ δείπᾳ.. 5 
------49. Τγαηδ]αίΊοη, Ηπε 10, 4ε]ε 6’ Μἱεςί” αἲ Έιε Ῥερϊηπίηρ οἳ {λε Ππε. Της 

εΤΤΟΓ 18 ἵπ ρατί ος ἦιο Ἐάϊίῖοιι οπ]γ,---ἵη αὖΌοαί 1000 εορ{6ς, απά αεοθε 
{γοπῃ 4η ογεγεῖρΏ{ οἱ {ἶιε ρτ]ηίθτ.---Τϊιε οπ/(ῖγε Ρᾷξδαᾶσε οιιβΏ{ {ο ΓΙΙΠ 
Εππ18 1---έε [πι οἑ [ου γεδρεοίθ, Ιιοιρευετ, 1 Ίιαυε Όεετι α Ἱιαρρή πιαη, εποερέίπρ 
ἴπ πι ἀαιις]ιέου»: ὑιμέ ἴη έ]ιαί οπε ἶ απι πο Γεἰοίέοις.” 

Τη {1ο Τχαηδ]αίίοη ΟΓ {11ο ῬμαινΙςδχι, νοτθο 171, {05 «έ έἐιαπ]κήοβθ νεὋἙὰ 6 πιοδέ 
έιαπ]κ]ερς.” 

1. Μ.Ότθειγ, Ῥτϊπίετ, 
Τουκς.Οουτί, 0Ώ8ηςεσγ Τ2πε. 



ΜΕΡΒΑ ΟΕ ΕΟΠΝΙΡΙΟΕ, 

ΙΗ1ΕΒΑΙΙΥ ΤΒΑΝΡΙΙΑΤΕΡ ΙΝΤΟ ἘΝ(6ΙΙΡΗ ΡΗΟΡΕ; 

ΕΒΟΝΜ 

1ης ΤΕΧΤ ΟΕ ΡΟΗΡΟΝ 



ἁ 

. . ωδή μπα νι λα ο ί- ὁ κ οοη ο. α . 

η μ ρ ρβιο κ νεξ ή Τρ Μόης Νιλ, ο ο ος 
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ἓ μη Ἠ 
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ο 4 ο αν { ον 
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.. - “ 

ε - η ν πλ. 
ε. ων ν 3 ᾿ κας 3 3 ἀ δω εἰ ἐτψ ΑΜ ος ας μμ 1, 
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᾿ ζ ας -Ἡ - εἰ ο 4 τα το ος ' ιά . . 9 « 

ν | αγ µ, Με Φ ἳ ΗΝ , η ντος ληώκ 



ΠΥΡ δΟο ΜΗΔΕΙΑ. 

ΜΗΕΡΕΑ ΟΕ ΕΠΙ ΤΗ )Η», 

ΙΤΕΒΑΙΗΙΥ ΤΕΑΝΡΙΙΑΤΕΡ ΙΝΤΟ ΕΝάΙΙΡΗ ΡΕΗΟΡΕ; 

ΕΠΟΜ 

ΤΗΕ ΤΕΣΧΤ ΟΕ ΡΟΠΡΟΝ: 

ΤΗ 

| ΤΗΕ ΟΒΙάαΙΝΑΙ, αβΒΕΕΚ, ΤΗΕ ΜΕΤΕΕΕ, ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΌ 

ἘΝΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

το ΥΗΙΟΗ ΑΕΕ Δ0ΒΙΟΙΝΕΟ 

ΝνΝυΜΕΒΟὈΌΣ ΕΧΡΙΑΝΑΤΟΒΥ ΝΟΤΕΣ. 

ΤΟ ΤΗΕ Ὁδε ΟΕ ΤΟΙΟΡΕΝΤΣ. 

ΒΥ 

Τ. Ν.Ο. ΕΡΜΑΠΟΣ, Μ.Α. 
ΕΙΡΤΗ ΕΡΙΤΙΟΝ, ΒΕΝΙΣΕΡ 4ΝΡ σοβΗΡΕΟΤΕΡΟ. 

” ΔΝ / / 

Γυνη γαρ τάλλα (κεν Φόρου πλέα, 
/ 33 3 ν Ν ’ 3 ” 

χαχή τ΄ ἐς ἀλκὴν καὶ σίδηρον ξισορᾶν" 
΄ 33 3 9 ” / .” 

ὅταν δ᾽ ἐς ευνὺν ἠδικηκκένη κυρῇ, 
η Ν ” πας ο Νν 
ουχ εστι ἄλλη Φφρῆν µιαιφονωτερα. 

ΜΗΔ. 32965---268. 

τω Φφιλτάτη χεὶρ, Φίλτατον δέ µοι κάρα, 
καὶ σχῆμα, καὶ πρόσωπον ξυγεγὲς τέκνων, 
ἔυδαιμονοῖτον" 

Ω γλυκεῖα προσθολὴ, 
ὦ μαλθακὸς χρὼς, πνεῦμά 3 Ἡδιστον τέκνων» 
Χωρεῖτε, χωρεῖτ᾽' ὀυκέτ᾽ ἐιμὶ προσολέπειν 
δία τ ἔς ὑμιᾶς, ἀλλὰ γικῶμαι κακοῖςν 

ΜΗΔ. 1067 ---107595. 

1ΠΟΝΟΡΟΝ: 

ΜΑΊΤΤΗΕΥΤ ΤΙ ΕΥ. ΒΟΜΕΗΡΕΤΡΤ,  ΡΟΗΤΜΑΝ ΔΩ. 

80ΟΙΡ ΒΥ ΤΑΙΕ΄ΥΒ, ΟΧΕΟΒΡΣ ΝΕΝΒΥ, Ο6ΑΜΒΒΙΡΟΕ: ΑΝΡ 

ΒΕΙΙ, ΑΝΡ ΡΒΑΡΕΟΤΕ, ΕΡΙΝΒΌΠΟΗ. 

ΜΡΟΟΟΧΧΥΙΙ. 



ΑΙ ΔΗΝΜ ΟΔΙΙΙΞ 
. - παν η 

πΗἘ τρ ν ος λος 

ΕΠΙ 1 πο. ΔΦΚΙΡΗΗ 

πμομα Πεκ ΟΤΙ αγ ΛΙΔΑΛΗΤ πα. μασ 

ἱ μομα ο. η) Αι ο 

(ποθβόα πο πχατ αμ 
πω ΜΥΤΗ 

ον πα πο πας θΗΥΤΗΙά αητ ααπο αμ ΜΙΩΙΜΟ 3 

, ο αμα ΦΟΙΓΑΥΤΜΑΟΟΝ ονα πα . 

ο. οκ οὖν «κ αθιασεώκα ἁριενα στ . ον ᾗ ὧν 
λψ ου ευ 

αμ, τομ, ακον λα ιἍκα. ο... 

| ο. κ Αεππ σπα, 1ο μα θ οα. 

ο. . απ, 8 Μι ἀ 
ο δη ἁΑνωνηπθὸ. ο. ΑνανΜΑ Εσυ ΝΔΑ ΜΑΝΑ. η ι 



το 

ΤΗΕ ΕΙΟΗΤ ΕΕΝΕΒΕΝΡ 

ΤΗΟΜΑΣ ΒΌΕαΕΡΣ, Ρ.Ρ. Ε.Π.9. Ε.Α.5. ὅ Ε. Π.5. 1, 

ΙΟΏΕΡ ΒΙ5ΗΟΡ 08 5Τ. ΓΒΑΝΙΡ)86, 

ΦΥ ΤοΚκ0, 

.ΕΜΒΟΙΡΕΝΕΡ ϐή γουγ Πιογάζρς υετ Παιίεν- 

ἑπρ' αρργοδαίίοη οἵ 714 Ιπιδίε ε[]οτίς ἴο [αεἰδίαίε, ὃν πι Ίγαη9- 

ζαἱίοπ [γοπι ἐλιε (ατεε]ς, ἔ]ιε αεφμίγεπιεπί οἱ ἐ]ιαί ποῦζε απἀ θεαι- 

ἐἰγα] {απο πασε---επιθοίάεπεᾶ ὂψ {λε αρρτοὐαίίοη οἱ α αμ ωᾖο 

γαπ]: 5ο Πέρᾖι ἴπι ἐᾖιε τοογ]ᾶ οὗ {είίετς Λοίῇ αξ α Βε]οίανγ απἀ αν α 

1) ὑυίπε---α Ίαν [γοπι ὠᾖοθε ρε πρωατᾶς οἱ Νπείψ πιοδέ υα[μ- 

αὈίε Ἠογκς οπ υατίοις σιῤ]εοί οἱ Π)Μοὐμίέγ απᾶ «Πήεγαίητγε Ίαοε 

αἰτεαᾶψγ ἱςφμεά---επιθο[άεπεᾶ, 34 [ιογα, ὂψ απ αρρτοδαῖοπ, πού 

οοπ[ίπεᾶ {ο ἴιε πιεγείι οακιαῖ αὐοωαῖ οὗ ἴ]ιε Παυογαδζε ορίπίοη οί 

ἴμε Βἱε]ορ οἱ 4. Γλανϊδ”ς γπεερεοίπρ πι ἔεγείοπς οὗ ἐ]ιε (στεε]: 

1γαπια, ΠΟΥ {ο Πῖς 9ΕΥΥ απερ{γ ογαῖ γεεοπηπιεπάα[ίοπ ο} ἔεπι {πι 

ΠΙΩΊΕΥΟΗΨ φμαγίεγ», ηῖ δ/ απ αρργοῦαϊίοπ ριιδΙἰο[ι επργεςεεᾶ ἴπι 

Πὲο Σγ(προ----επιδοίάεπεά ϱ ἐΠῖς,  Λαυε Ῥγεςωπιεᾶ (πο ὑπαεεὰ 

τοϊ(]ιοιέ αἰ[]ιάεποε ) {ο ἐπδογίθε {ο Φοιγ ΠιογάρΠὲρ πι Τγαπς[αίέοτι 

οἱ ἴλε ΙΜεᾶεα. 

1 ωοιμί[ᾶ οπίψ ἐ]ιαί ἐς ἐγίδιίε οἱ ”14/ ογαίαᾶε απ 111- 

Γεἱρπεᾶ εδίεεπι εγε πιογε οτί] οἱ φοι Γιογάνμέρ :----ἵ]ιαί 

ὤεγε [γεεν ἤγοπι ἵπερεγ/εοίοπο----ππογε ογεαἰαδ[ε {ο ΄11/9εἷΓ---απᾶ 

[ἱκεἶψ {ο Ῥγουε οἱ γεαῖ απἀ εςεμἑἰαῖ φεγυῖεε {ο ἔλιοφε ΤΟΥ ωλοπι ἐί 

ἰ6 ὑπίεπάεά :----έ]ιαί ἴέ εοιιζά ἱπερίγε απἀ ελεγίο] α ἄμο ἴοῦε [ου ἐ]ιε 

θεαιέέες, αγά ἴἶιε φιεθἰπι]ες, απιᾶ ἰ]ιε Ἱιαγπιοπίες. απᾶ ἴλε ε[ερ'απ- 

οἷες οὗ ἴ]ιε ἰαπρἹασε ο αποϊεπὲ (πγεεεο. 

| {πι ἴ]ε αγάμοις ἰαςᾷ Ι ἠαυε απάογίαΚεπ, απἀ αιίᾶ έ]ε 

παπι ἀἰ[[ιοι]έίες 1 ᾖανε ἰο οοπ{επά τοι, ποἰ]έιο «απ ὃε α ογεαϊ- 



νΙ ΏΕΒΡΙΟΑΤΙΟΝ., 

εΥ οἰζπιμίι {ο 16, ποἰΠίηρ εἶιεεγ πιε Ί1ΟΥΕ, ἐ]άη ἐ]ε οοπκοῖοιις- 

πες ἐ]ιαί 714 ἰαῦογς Ίιαυε Όεεπ ἄεεπιεᾶ τωογί]γ οἱ Ῥγαϊεε [γοπι 

πιει ο] ἴ]ιε δοιάθοἰ εαγηίπο οί πι ἐ]ὶς οοιπίγ/ απ ἵπ 4πιε- 

γἱσοα----απιοπρ' ὤᾖοπι ΠΟΠΕ δἰαπᾶ Πἱσᾖεν απ ἴ]ιε Ῥτεδεπί Γιογᾶ 

ΛΒἱελορ οἱ οἱ. Γαυϊᾶ. Ιπαεεᾶ, ἴε ργοιά γεεοζεοίοπ ἐ]ιαί {ί 

Ῥ]εακεά οι Πογάςμίρ, ἵπ λε Ιοδίςεγζρί {ο {ᾖε δεοοπᾶ [αίο 

οί 4ομ ΓιογάςΠζρ Ἠὑπάϊεαίοπ ο ᾖ. «Ἰο]π, Ἡ. Τ, ίο φιιοίο πι1/ 

Τ γαπεἰαίῖοπ οἱ ἴε Ηεεμθα, απά {ο αᾶᾶ α Νοίε ο {ᾖε φποίαίζολ. 

αεἰμαίεᾷ αν ωας 4/9 Πιογάςῖρ «οἴείη ὃν α Πεαγίγε[ί ἀεείγε οἱ 11ο- 

ἐἱοῖπς' απᾶ επεομγαρίπρ ἐλε « πιοτΙοτίοις Ιπάιδίτγ” ο πι Τγαπς- 

{αἴιοπς απᾶ ΙΜείτες, τοἰζέ [πρ εοπἰέπιιε [γεδ]ι ἵπ 11/ ΠΙΕΠΙΟΥΥΗ, απᾶ 

επεῖίε γιε ἰο γεάοιθ[εᾶ ετεγἰῖοῃ.. 

Τ]ιαί οι Πογάςλμέρ) επἀέαυοιτγ πια ὂε εγοτοπεᾷ 

ωΐί] επἰίγε 5οσεδς, ἰο ἰ]ιε εαἠἸεαίίοη οἱ Πιαπι/, λε Ῥγοπιοίίοπ οἱ 

ἐγηε [ιποω[εᾶσε, απά {με ϱΙογγ ο σοᾶ, απᾶ ἰ]ιαί ωε πια αἰᾗ «έ 9ο 

ρα. ἐλγοιιςι ἐίπρι ἐεπιρογαί, ἐλαι ωε [πα[ζγ ἴοεε πο [λε ἐΠέπρ 

είεγπαἰ,) ἐν έιε ρίοις αμά Γεγυεπί Ῥγαιέγ ο, 

1 Ίμοα, 

Του. Πογάςλέρ]ς 

ἡ/οᾗ οὐ1ἱρεᾶ, απἆ πιοδί οὐ εαίενέ δεγυαπί. 

μας 

ΤΟΠΟ, 

15/ «ων, 1599 



το 

ΤΗΝ ΠΒΕΑΡΕΠΗ. 

ν πιγ Ργείαςσε {ο {χε Ηεσιιδα, νΏ]οῖι ἵνα» ριδ]]ε]ιεὰ ἵπ Οείοῦει 1999, 
1 σανε α Γυ]] αοςοιηί ος {πε ρίαη 1 πα {ογπχεά {ο Πηγδε]{ 1η ΠΥ Τγαη- 
ε]αί]οη» οί {πε στοεεκ Τγασεάίαης. Το 8ανε τερεί]οη, {Ίπεη, 1 γε[εν {ο 
εἶναί Ῥτγείαςςε, αΏά {ο {πε αἀάγεςε {ο ἴπε Ἠεαάετ αἱ (πε Ρερ]ηηίησ οἱ {πε 

' Ῥμπαρηίβεα», απά Ικευγῖςε οί (πε Οτοκίες, 5 1η (Πεςε 1] θε {ουπά ενεγγ 
Ραγιϊου]ας ΠΘΟΕΔΣΑΓΥ ἰο Ὄε ΚΠΟΨΓ. 
Μγ Ἐϊτει Εάῑίίοη οἱ ίμε Μεάεα, {ο ΨΏΙε ίπεγο ν/α5 πείίηεν Ὠεά[- 

οαί]οῦ ΠΟΣ Ργείαςςε, ὕ/ᾶ5 1Π ΠΙΔΠΥ τεδρεείς {αυ]ίγ {η (πε Μείγες---απά 
ποί ννιπουί εγγους ἵπ {ωε Ἔεχι. Έτοπι έπεφε ἀε[ογπη]εῖες (λε Ργεβεηί 
εἀ Πίου ας Όεεῃ {γεεί---απά, ὮΥ Πανῖησ Ῥεεη δα]εοίεά {ο τερεαίεά 
γοαάίηρς απά α οαγε[α] Ιπδρεςίῖοη αἱ Ῥγεςς, ΠΠΔΥ Όε Ῥγοπουποεά {ο ῦε, 
ἵω γεραγὰ οἱ (πε Τεχί, (πε πιοδί οοτγεοί Εάϊῑίοη οἱ Ῥοτεοηπ. Τί Ίαν 
πηογοονετ ἀποίμετ αὐγαηίασε, οἱς. πε ορρογίιΠΙίγ οί Ρείησ επ!Ιγε]γ 
ε]εαγεά ο{ εγγαία οί ενετγ Κἰπά, α5 πε Ραρες Παγε αἰἰ Όεεῃ οαρί ἵη »ίε- 
γοοίγρε, 5αὐδεαπεπί]γ {ο (νε φογκίπρ οϐ οἱ (5 Ἱπιργεδείοῃ----απά ἵῃ 
(νε ρ]αίε5 οογΓεςίΙοΏ5 68Ώ εαδΙΙΥ Όε Ππαάς. 

Ι νου]ἀ ποῖ, πον/εγνετ, ΏΥ {5 οὈδεγναί]οη Ὦε απάεγείοος {ο Ιηβίπιι- 
αίε ἰμαί αἃ επρ]ε ἰγρορταρῃίσαἰ εγΓογ Ώας εδοαρεά ππε---αΙίποισΏ ρετ- 
εὔαιοε οηε ΟΥ ἴννο ΙΔΥ Ηαγε Όθει ογετ]οοΚκεά: Ποιά, (Πεγείογε, αΏΥ 
(επί]επιαΏ 1 (πε οο/8ε ο{ Πὶ5 γεαάῖησ ποίῖσε απ ογεγεῖσΏί, 1 εἰια]] 
{εε] ία σγεαίεεί Ρ]εᾶδιτε { εοτγες(ῖηρ 1, 1{ ε υγ] {ανου πε υγ Ἠ]9 
ΓΟΠΙάΓΙΚΕ, ΠΠάςεγ οονεΓ {ο {πε Ῥυβ11ςΠεγ. 

Τη Ῥογεοιμ”» ΜΠεάεα ἴΊεγε αγε Ιπάεεά Πππιετοις Ὀ]επηῖδ]ες απἀ ἆε- 
{εεί», ἃ5 ννε]] Ίπ ἰπε αεεεηίς απά Ῥγεαίλίηςς, α5 η {Πε δίορ8: πιοδί οί 
ἰλερε, 1 πανε πο ἀοιαὺί (ας Τ πεηίοπεά η ΠΙΥ Ῥγείασε {ο ίΠε Πεευῦα) 
Άγε ΕΓΓΟΥ5 ο{ {λε ΕΒγἰηίεΓ---διο!, {οΥ ΕΧΔΙΠΡΙΕ, 35 Φυγη πολιτων [ΟΥ φυ- 
γη πολιτῶν, Ποίε οἨ Υ. 19: πὶστιν {ο πίστιν, ν. 995 1Ο. {οἵ ΧΟ., ν. 145: 
ὤμαθιας [οΓ ἁμαθίας, Υ. 996: ἀνήνασθαι [οἳ ἀνήνασθαι, Υ. 2995 τινος ΤΟΤΕ 
τίνος, Υ. 9985 πεισαις [ΟΓ πείσαις, Υ. 3965 ὂν σὲ {ΟΙ ὀύ σε, Υ. 9955 ἄφορ- 
µην {ου ἀφορμὴν, γ. 945: ᾽πίοῦσα [οἵ ᾿πιοῦσα, νΝ. 905: καὶ σ᾿ {0Γ καί σ’, 
γ. 40 Τ: ἠσθοντ [ΟΥ ἠσθοντ’, Υ. 99; Φάινεσθαι [ΟΥ Φαΐνεσθαι, Ὠοίς οἨ γ. 
601: µων [ου μῶν, ν. 606: ἀλλ Γου ἀλλ, ποίε 0Η ν. 640: Φιλους {ου φί- 
λούς, νΝ. 6ο: ἂναξ {ου ἄναξ, γ. 651; πουτο [ου τοῦτο, απά ἀγγέλλεῖς {ου 

ἀγγέλλεις Οἳ ταί]ει ὠγγελλεῖς, Ὠοίε οἨ ν. 709; πειράσοµαι σου [ΟΥ πει- 
άσομαί σου, ν. 1395 ἔχει Το ἔχειν, Υ. ΤΤῦ; γάρ [οί γὰρ, ν. 1915 ἱεράς 
ΟΓ Γερᾶς, ν. 9932: Φρενός [ΟΙ Φρενὸς, Πηοίεθ ΟἨ ν. 569; ἀνθρώποισι {ογ ἂν- 

θρώποισιν, Ν. 944: ἂν {ου ἂν, ν. 904: κἀγώ [ου κἀγὼ, ν. 1010; ἔσταζε 
{ΟΥ ἔσταζε, ν. 1196: ὀυδεὶς ἐστὶν {ΟΥ ὀυδείς ἐστιν, οΠΙΓΑΤΥ {ο ΜΕ. απ 
ἴπε Ἱαάρηιευί οϐ Αἰάάς, ν. 1995: ὧν {ο ὧν, πηοῖε ν. 1911, ὅτο. κα, Τη 
ΠΠαΡΥ Ιηδίαηοςς νηετο τε επο]έ]ος σὲ, σοῦ, σοὶ, απ ἴῑε κο αγε επι- 
Ῥηαϊϊς, Ῥογβοη Ἶνας γειαϊηεὰ {ες ασθεηί ο; {Ἠ6πι, 8, {ΟΥ 1ηδίαηο6, ὂν σὲ 
ν. 993: ὡς σοῦ, ν. 9995 δη σοὶ, ν. ΙΤ: ἐμποδὼν σοὶ, Υ. 9939: ξυνθώνοιμι 
σοὶ, ν. 13907 : γῆμαι σὲ, ν. 19085, ὅτο., ἵνετο ἶ Ώανε οΊνεῦ ὀύ σε, ὡς σου, 
δή σου, ἐμποδών σοι» ἑυνθάνοιμί σοι, γημαί σε, ἅο. Ύεγεε 60, αἶξο, ΓΙ 

η Ῥονεομ)5 Τοχί απά (Παί ο οἱ[πεβ) εἰαπάς {Ἠις, ἄπαιδες ἐσμὲν, δαί- 



νΙ] Το ΤΗΕ ΒΒΑΡΕΒΕ. 

µονος τωὲς τύχη, 1 Ίανε αἰίεγοά ἰ0 ἄπαιδές ἔσμεν, δα{μονός τινος τύχη, απ 

τς Ι «οηβΙἀεγ {ο Ώε {πε πὶσΏέ απά οοιγεσί αεοεβ{ΙΒ{ΙΟΗ. Α νατίείγ οί 
ϱΧΠΠΡΙΕΡ οί ἰΠὶ5 ἀερογίρίίοη 1 οοι]ἀ ααοίε, Ὀαί Ἰεί (με αΌονε 5υῇ1οε. 

Τ]μαί Τ Πιᾶγ ηοί Όε αεειδεά οἱ ραγαΗίγ, 1 οοη{εςς ελαί 1π ΤΥ Ε]γοί 
Μαίου οἳ ίπε Μαάεα (πεγε ΊγεΓε νΕΓΥ ΠΙΔΏΥ ΕΥΥΟΓΒ, 1Ώ ΠΙΠΠΡΕΓ ρετῃαρς 
Ργεαίες, αππά ἵΏ Κῑπά οετίαΙΏΙγ ΡΤΟΔΕΟΓ, (Παπ ατε {ο Ρε {ουπά Ἰη Ῥούςοη: 
οἱ ἴεςε 1 Πάνε Ρίγεη «οἶηε ος {πε πογείἰ αἱ {Πε επ οἱ ἰΠῖ5 ΡΙαΥ, τα- 
ίΠεΓ α5 4 δροοίπ)εῃ {Ίαη α Ἠσί---ΙπαβπηυσἩ α5 ὉΥ {4Γ Ίεςς (Παπ οης-(Π]γάἆ 
ρατί οἱ (Πε Ψηο]ε Ἰαςδ Ὀεεη Ἱηδετίεά. Αποίμετ δρεεῖε» οἱ Ρ]επιίδ]ι ο 
νΏ]ο] Τ Ἠανε ποί αἰιάεά, ογεδί1γ ἀἱδβραγεά (μαί Ἐάϊμοης Τπεαη ο 
νναηί οἱ υπ{ογηηίγ ἵη {πε ασθεηίς ος Ιπ]1α] ἀϊρηίποηςς: ίαΚε, {ος εχ- 
ΔΠΠΡΙΕ, ὄννεκα, ({οἵ 5ο 1ϊ ἵς Ρρτϊπίες ἴη νετ. 451) απά Ιέ ψΙ]] Ὄε ρεγοεῖν- 
εἆ (ἶπαί, οοηβϊςίεη!]Υγ νΙ(Ἡ ΠΙΥ πιοᾶε οἱ πιαγκίης (πε Ὀγεαίμίπρς απὰ 
αοοεηίς, Ιέ ουρ]Ώί {ο Ώανε Όεεη ὀύνεκα, Ὀαί ΠΙΟ] 15 ϱεποτα]Ιγ (αηά Τη 
πιΥ ορ]η]οη Ὠοδί αὈδιτάίγ) νΓΙΓἔεΏ οὕνεκα. («ΟἨΔΙ6ΙΕΠΟΥ, ΠΟΥΕΥεΓ, ἶς α 
γΙτίαε, εγνεη πΠετε {με Ργεπηίδεν αγε {αἱ5ο. 

1η (πε {οΠογίηρ Ἑγαηρ]αίίοη, 1 Ώανθ ὮΥ πο ΠηοΒης (πο, πο ἡ(Πείαπᾶ- 
ἵηρ ΠΙΥ αίπιοβί οπάεαγνοιγε) 5αοσεεζεά {η τοπάετίηρ {πε Τεχί 5ο Ιίε- 
ΤαΙ1Υγ απά 5ο [αυ] Ιπίο Ἐπο]5ῇ ας 1 οοι]ά νῖδας Ῥαί ἴηε εχίγεπιε 
ἀϊἰπιου]ίγ οἱ εχργεβρῖης ννογα {ΟΥ ν/ογᾶ, 50 5 ἴο ΠᾶΚε αΠΥ (λίης Ἰκε 
8εῃςε, 5θεῖησ {πε Ιάΐοπις οϐ ους Ίαηρυασε απά οἱ ίπε (τγεεΚ αγεβο γ]άε- 
Ιγ ἀῑΠετεηϊ, ν]] ρ]εαὰ {ου τηε ψ(ῃ (πε θετα] απ {πε νε]! ἱη[ογπιεά: 
αηΏςά α δεηίεηοε Ώετε απᾶ {Πεγε ΠαρρΙΙΥ εχρΓεβδεὰ ΠΠΔΥ ρετῃαρς Πηἰάε 
8 πηυ]Ηταᾶε ο έΏοςε Γβ]{5 νγΏ]οΏ πιυδέ Ιποεγ]Ι{αὈΙγ εχὶςί ἵη α ἨΝοτ]ς κε 
πε ρτεξεΏί. 1 ο/η 1 ]αῦογεά Πατά Ἰη (πε νετΥ οὐΐδεί ο πε ἆναπια {ο 
Ππά, ἵηπ Ἐπρ]ϊεῃ, πνογάς εααἱνα]εηί {ο Είβ᾽ ὤφελε, απά 1 Κπον ποί νηε- 
(πεγ {π είς Ἐάῑίου, οἳ Ἰη {πε ΓΟΓΠΙΕΥ, [ Παγε τεα]]γ «οπῃε ΠΘάΓΕΓΣ {ο (πε 
πάς ππεαηίηᾳ οἳ ίμε ρηγαδε. ΤΠε τεπιαίηἆεν οἱ ἔπέ Πγεί Ἰἶᾳε, ᾿Αργοῦς 
μὴ διαπτάσθαι σκάφος, ἶ πανε {ταηβ]αίεᾶά ππςἩ {πε 88ΠΏε ἂ5 Ὀείογε, απά 
ἵνΙΠ ἴπο «απιε ςαΜΙκ[ασοίῖοη {ο πιγφεὶί---απἱπβιεπεεὰ ὉΥ (πε οατρίωρ5 
οἳ 4η οἷά εωνίοις ρθευάο-ογ](]ς, {ογετ]γ (νι εἰαςκίσαὶ ργείεη»Ιο;ς) 
4 ο παο]ς θειοο]ηαρίθτ, ποῖ νεΓΥ ΠΠαΩΥ Ππι]ε ποτίὮ οἱ Τοηπάσοηυ. ΤΠ]ε 
Ῥ]ουκμεαά, εεείπσ (μτουσῃ Πὶς βρεοίᾶσ]ες ἵπ ΝΜιερταγε΄ς Τ {1η γεΙδίοη 
οἳ πε ἸΠεάεα, “' ἄηρο παοῖς, τερτοῦαίεά ψ]( {αγγ (πε ίγαε Πτεγαί 
Ἐηρ]]ε], “' 1 ο έλε ἄηρο, απ (πε {ογξοοί]Ἡ διαπτάσθαι (5ἰταησε {ο 
{ε]1) οοι]ά πενεγ πηεαα “(ο Πν ἔγουρὴ”” Όεσᾶιθε (5αἷά Ἠε) α Ὠυ]] ος 
«Η1ρ εαηποί Ώγ πος ν]ησ 15 Ψαγ! ΝΕ 5υτοη ΙΤΒΑ ΟΕΕΡΙΡΑΜ. 

ΑΙιπουσΏ ίπε ορἱπΊοη αιά πάσπιεηὲέ οἱ πιεπ ἸἶΚα (Πῖ6 ραθς ΡΥ πε 
αππεεάεᾶ, Ὀεῖπρ πιεγε ““εγ]ῇες Ιδιί α5 αἰτ,” γεί [ αεκπον]εάρε (ἶιαί 
ΠΙΔΏΥ Ἱππρτονειηεηί»5 Ώαγε Ὀεεη πιαάε 1η (πε Τγαηε]αίίοη απά 1Π οίπες 
Ρατί» οί εἡ5 εἀείοη, αἲ {λε εασρεδί]οή ο{ πύπηετοις Ἱεαγηεά [Γεπάς, 
ίο νηΏοπ! 1 Όεσ (ο αοΚπον]εάσρε πιγ ορ[ραίϊοης---απά ραγί]ευ]ατ]γ ἴο 
ἴπε Ττγοπε]αίογ Ἱπίο εἰεσαπί Γιαἰίπ οἱ Τόΐεπιαφιε ἴτοπι ἴπε Ἐτεπει οἱ 
Ῥεηε]οη. 

Τπε πιετίἰ οἱ πιγ Ῥογίογπιαησες, [Γοὔη, 19 ἱπὶγία|, απά Ιέέ]ε ἀεσετν- 
ἵηρ οἳ ργβῖδε:---γεί 48 πιγ Ὑεγδίοης Ἠάγε Ὀεεπ ἀεεπιεά αδε[α], απ α5 
ίπεγ Ίανε Όεεῃ Ποιογες γη α Ῥ]ασε ἵη (νε ΠΏταγίες οἱ ΠΙαΠΥ ος {1ε 
τοι Θεβο]αγα οί (λε αρε, Ιτ ῖ]] Ὃε ΠΙΥ Ρη]άε (ο ργοσεεά γη ἴ]ε ΡΓο- 
Ῥοσεά ῬΒεγίες, απά {ο ψαάε νὰ απαδαίεάἀ ἀῄσεποε (Πτουβὴ {λε ν]ηο]ε 
ος {πε (στεεκ Ώταπια. 

1,οπᾶοη, 
2πά «ων, 1598. 

.. 



δΙΜΜ ΑΛΑ ΤΥ 
οΕ 

ΕΑΟΤΡ ΑΝΡ ΟΙΒΟΙΜΡΒΤΑΝΕΟΕΣ ΟΟΝΠΗΕΗΤΕΡ ΥΝΊΤΗ ΤΗΕ. ΡΙΙΑΥ. 

Ευπίρινξς, α οο]ευιαίοά (τασίο Ρροοῖ ο ΑἴΠπεης, ννης Ώου) αἲ Φά]α1 ἵνν (α ΤΟΝΗ 
{η νι ία] Ηόπιες 18 ταὶὰ αἱδο {ο νανο Ό6εεῃ ὕοτη) αθομί Όλα πιο ἴἰιαί Χόντκόος 1η 
ναἆεᾷ τευσο, ὨἨο »ιιάϊοᾶ τῃοίοιῖο ππάονγ Ῥιόά]οιδ, ολο υμάεν Βόστατθν, 
Άπ4 ρΙΙΙοβορΙγ απάεν Απακάρογα.. Πανίηςρ αοτνατάς αρρῃοά Μάπιδε]έ το ἀνα-. 
πας 6ΟΠΙΡΟΒΙΙΟΠ, ο ρτονες εἰς ]ατ]γ ἑογίαμαίο 1ῃ εκχρ; ουδίης ελα ραδδίομα οἳ 
Ίονε απ ος ρτίεί, Ἱη Ἰαήηριασο {ο ηιοδί αη]ηιαίθς αι ιά (ομάθν. ἵη δαοἰι απ]ῖγα- 
ἴἴομ, πάθθά, νογε 5 νιγ]ίηρς Μεἰά, (Παί φενεγα] οἱ τε εο]άῖθις ν]ιο ασςοπηρᾶ- 
ηἷοά Νίοΐας ἵπ 118 πη{ζοτ(αηαίαο εκρεά](ίοῦ αραϊηςί Βύτασιιδο, νετο {Γ6εά {οπι 
5ΊανοτΥ οἨ {ιο Ῥατο γοο]ία] οί α {ενν ραϊμετῖο νογ6θ» οΓ 1μίς ργεαί ροεί, Βόρ]ος]ό8 
γνας Ώῖς οὐ]Υ γοί Εογηήάαῦ]ε τινα], ἀῑνιάίηρ νι ΠΙπ) (νε αρρ]αιδο οὗ Όιο ρορι- 
Ίασε, απά διηραδεῖηπρ ΠΠ {αγ ΤΠ [11 πια]εδί]ο απ επ ]πιθ, 
Ευπήρία 6 Ίνεὰ πρινατάς ο{ 6ενεΏ!γ ΥεατΑ, αηά «οπἹροθεά Ρεΐψεου μῖηείγ απά 

α Ἠυηάνεά {ταρεάίε». Όυτίηςρ ρατί οί ΕΦ πε µε τεδ]άεὰ πθατ {Πε ρἶαςα ο{ μἱ5 
παϊϊν]{γ, αιιά ιαὰ α {ανογ]ίο σἂνε ἵπ ἴἶθ πεϊσουτ]οσάἆ, {ο ννμίο ο (Γδαφιοηί]γ 
το(ῖγοὰ {ο πιοά]ίαία απά Το ν]ίο. Ὑαηγ οί 15 ΡρΙογ5 Πε οοὐσεἰνεἆ απά ρει{εσίοά 
αἲ ΑπιοηΒ, μα [ιο ραβ8ε 9ενοΓα] οἱ ἡῖ5 πιογε αἀναπεεά γεατδ: αἲ ]αί, πονπενευ, 
Ίιε ηισταϊιεά {ο ἴἶα οουτί οἱ Αιοπείά», Κίπρ οἱ Μασσάόπία, Ὁγ νγοῦα χε ννας 
ν6ευγ ΚΙΠάΙΥ τεσεῖγεά; Ριαέ ἴμ6 (ειπ]παίίοῦ ος Ἠἱ5 Πέε να» ἀερ]οταβ]ε---ίου τα 
40β8 οῦ Ατοιε]άι8, πιοθίῖης ΗΗπη ἵπ οΏο ΟΕ Π18 δοΗ{αςγ νναἰκς, ίογα Ἠἶπι {ο Ρρίεςθς, 
αμ αἱθ (ο β 68) ο Ιή8 Ῥομεβ, αὐοιί 407 γεατς υείοτε Ολτῖδι. Ἠο ννα» ἵνίος 
πιαντίθς, απά ομ{θι{αϊμεά α νεςγ ῦαὰά ορϊηίοη ος ἴἶιε {αἲν 5οχ ἵω ρεπεγα]. ΟΕ Πῖς 
ἱταρεαῖθν ΟΠΙΥ ἱννεηίγ Ίανο εδοαμεὰ ἴ]ιε Γαναρες οὗ (πιο, απά ος ἴἶχερε (ηε ἨΤο- 
ἀάα ἶ6δ οηε οί {πα πιοδί αρριονεά, ἜΤ]πε 8ζεπε ἶ8 Ἰαῖά αἱ Οονϊπ{ὰ, αροιί 1950 
Υεα» Ῥοδίοτο {με Οη]δίῖαιι ὤία, αμ 800 γεαν ρτίογ ἴο Όια πιο αἲ νο {πα 
ΡΙαγ ννας νγίου. Ες ἀγαπια ἀερίοίξ ]εα]οιδΥ η Ἰει ἀατκεςί {ογπι, ππάεν {ο 
ομανασίογ οἱ α οπηηίης οχαερειαϊοὰ ΦΟΥΟΘΓΘΡΘ. 

9 άδοη νναδ α ηα(Ίνο οἱ Τό]εἷιο», α ΤοννΏ ἵπ Γόρκα]γ, {ο νν]Ισ] Ἱιο γοίυγηθὰ αίίθι 
ἴπα Αγσοηιαίῖο οχρεάἰ[Ίοη, ευμνεγίης Ιοπως γΥῃ ΕΠΙ 1Π {η 6 Άχσο {πα οεἱευταῖεὰ 
πιαρ]είαη Μεάόα, ἀαιρ]μίον οἱ ξέιον, Κίπρ οῇ Οό]εμῖ. ΤἜΤμς ννοιμαἩ, αἴει Ὀε- 
τταγίηρ Ἰετ {αἴμαυ, αὖά πππνάετ]ηρ νου ὑνοίμες, ἰαά αὐδεοπάες ν(ἡ φάδοι, ρας- 
βἰοιαίείγ επαπιουγεά οΓ πα. Έτοπι Τόἱ6]οβ, Ἡονγενετ, ἴΠεγ ννετο Ὀοί] νεγΥ 9003 
οΡ]ὶρεᾶὰ {ο Πεε {ο ΟόνΙπ{Η, {ο ανοῖὰ (με γτεδεηίπιεηί οἱ αὖ οΏεπάεά ρεορ]ε, νν]λο5θ 
Κῑπρ Βό]ίαβ, πας, αἲ {λε Ιπδ1ραίίοη οὗ Μεάόα, Ῥεεμ οι! {ο ῥρίοσος ΡΥ Ἰὶς Ον 
ἀαιιρμίεις. 

Αι Οότῖπίμ, άδοη ἄπά Μοάόα Ινεά (οροί]ει {οΥ {εη γουτε Ἰη ΡοΡ/6ΟΙ ΠΠΙΟΠ 
απά Ίονε, απά ννεΓε {ιο (οηὰ ρατεηίς οἱ δενεταὶ εἰμ]άτεη. Βιῖ (μεῖγ πιαϊτίπιοπ]α1 
Παρρίηεδε Ώθεσαη αξίθι (ναί Ίαρςε οἱ {πε {ο ο ἀῑδίατρεά ὮΥ «ά9οπ ρανιἰαΙΠγ 
{ον Ιαίσδ, τηο Ὀ]οσπηίης ἀαιρσηίεν οί Οτέου, Κῑπς οἱ Όιε ΟομίΠίαηςς απ τς 
ΒΗΟΡΤΊΥ ει {ο το ἀϊνοτος ο6τιε Οό]εἰίαη. 

Έμε ριΙδηπηεη{ οἱ {άβδοπ) ηβάΘΙΙέγ Ὦγ νε εηγαρεὰ απά ἱπιρ]ασαβ]α ἨΤεόα, 
15 ἴμε ρτίποῖρα] (θαίηγο 1π ἴ]α {14β6άγ. 

Αεεογάἶηρ {ο Ἐλαη, χε πηυτάεν οἱ Μόνππονας απ οῇ Ῥλέτὸς, 1Ἡε γοιησεβί οί 
99ου ομ]άτουμ Ὀγ Μεάόα, να πο ρετρείταίθὰ Ὁγ είν πιοίμεν, Όιαξ Ὦγ ἐἶθ 
Ρεορἰε οἱ Οότίπίμ, {ο αἴοπε {ο ἴἶνα σος Γου (πο Πογγ]ά ΠιᾶββᾶςΓΘ ο νι υῖο] ἨΠεάόα 
Ἰαὰ Όεεῃ ρα]]ίγ 1η ἴἶιε ῬοΓβοπ8 οἱ ΕΙαίοῦ απἀ Ογέοη. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ο 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΊΤΠΑ ΤΟΥ ΔΡΑ΄ΜΑΤΟΣ ΤΗΓ ΡΕΗΦΟΝΡ ΟΕ ΤΗΕ ΡΒΗΕΑΜΑ. 
ΤΡΟΦΟΣ ο ΝΑ. μα» ΝΟΗΦΕ 
ΠΑΙΔΑΓΩΤΟΣ - - - »)- στο 
πι αυ ος σε ο Ἱ- ΜΕΡΕΑ 
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΔΩΝ -  - οΗΟΒύ5 ΟΕ ΕΕ ΜΑΙ. Ε ΟΙΤΙΖΕΝ8 
ΚΡΕΩΝ λος ον να -- ϱΒΕΟΝ : 
ΙΑΣΩΝ αν ος παν ὡλν ΩΔΜάΝ 
ΑΙΓΕΥΣ ο --.. ἀΑςξΕυ8 
ΑΓΓΕΛΟΣ -  - . - - -« ΜΕΒΘΕΝΟΕΒ 
ΠΑΙΔΕΣ ΜΗΔΕΙΑΣ μρν Μ -ἵ  ΟϱΒΗΙΙΓΡΚΕΝ ΟΕ ΜΕΡΕΑ. 

Β 



ὝποθΘξΕσΙΣ ΜΗΔΕΙΑΣ. 

ἸΑ΄ΣΩΝ ες Κόρινθον ἐλθὼν, ἐπαγόμενος καὶ Μήδειαν, ἐγγυᾶται τὴν Κρέου- 

τος, τοῦ Κορινθίων βασιλέως, νυγατέρα Γλαύκην. πρὸς γώμµον. Μέλλουσα 

δὲ η Μήδεια Φυγαδεύεσθαι ὑπὸ Κρέοντος ἐκ τῆς Κορίνθου, παραιτησαμένη 

μίαν ἡμέραν μεῖναι, καὶ τυχοῦσα, μισθὸν τῆς χάριτος δῶρα διὰ τῶν παίδων 

πέµπει τῇ Τλαύκη, ἔσθητα, καὶ χρυσοῦν στέφανον, τς ἐκείνη χρησαμένη 

διαφθείρεται καὶ ὁ Κρέων δὲ, περιπλακεὶς τη δυγατρὶ, ἀπόλλυται. Μήδεια 

δὲ, τοὺς ἑαυτῆς παΐδας ἀποκτείνασα, ἐφ ἅρματος δρακόντων πτερωτῶν, ὃ 

παρ Ἡλίου ἔλαθεν, ἔποχος γενοµένη, ἀποδιδράσκει ἐις Αθήνας, κἀκεῖσε 

᾽Αιγεῖ τῷ Πανδίονος γαμεῖται. 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕ, ΑΝΡ ΕΝΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ, 

Ὕπο΄ ΘΕΣΙΣ ΜΗΔΕΙΑΣ. 

ΙΑ’ΣΩΝ, ἔλθων εις Κορίνθον, και επαγόμµενος Μηδείαν, εγγυάται Γλαύκην την Ῥυγάτερα Κρε- 
όντος του βασίλεως Κορίνθιων, προς γάµογ. Δε ἡ Μηδεία μελλούσα Φυγαδευέσθαι εν της 
ηνὴ ὕπο Κρεόντορ, παραιτησάµενη είναι μίαν ἥμεραν, και τυχούσαν πέµπει δώρα, 
µίσθον της χάριτος, δία των παίδων τη Γλαύκη, ἐσθήτα και χεύσουν στέφανον, ὃις εκείνη 

, / - ε / / /, /, / 
χρησάμιενη διαφθείρεται' και δε ὁ Κρέων περίπλακεις τη Βύγατβι, απόλλυται. Δε ΜΗηδεία, 
αποχτειάσα τους παίΐδας ἑαύτης, γενόμενη έποχος πι ἅρματος πτερώτων δρακόντων, ὃ 
έλαθε πάρα Ηλιου, αποδιδράσκει εις Αθήνας, Ναι εκείσε γαμείται Αίγει τω Πανδίονος. [ 

ΤΗΕΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. 

ΑΒΟὺΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕ ΜΕΡΕΑ. 

ΣΑΡΘΟΝ Πανίησ οοπῃε {ο ΟόγίπιΠ, απά Ὀτουρ]νί ννὮ Ἠΐπι Μεάόα, εἩ- . 
σαρε5 {ου ΠΙπιεε]{ άαάοξ, 1πε ἀαιισΏίεν οἳ Οτέοη, Κῑπρ ο {πε Όο- : 
ππίηῖαης, ἵηῃ Ωαττίαρε. Τήῆεπ Μεάέα, αΏοιαί {ο Ώο ῬαπϊςΠεά {οι 
Οότίπία ὮΥ Οτέοῦ, Πανίηρ Ώερρεά ρεγηηϊβεῖοη {ο Γγεπαῖη {ού οηε 
ἆαγ, απά οὐίαίπεά Ὦει γεαιιοεί, 5επάθ ῥΡγερεηίδ, αὐ αεκπογψ]εάρε- ώ 
ππεηί οἱ {λε {ανοις, Ὀγ πετ ο]άγεη {ο (Ιαάςδ, α τοῦε απ ϱοἱάεη | 
οἰαρ]εί; ἹνΠΙοΏ κ εη εἴιε ἰαά ριί οη, 9Πε 16 ΠΙΦΕΓαΡΙΥ-εδίγογεά: 
απά Οτόοη ἴοο, (ΠτουρΏ επηργασίησ Πὶ6 ἀαιρῃηίεν, ΡεΓῖδῃε», Βιί 
Μεάέα, Πανῖηρ καΏεεαεπί]γ πιαγάεγεὰ Ἠενγ οπΏ οΠἰ]άτεη, Ῥείηρ 
που δεαίεὰ Ίπ α οματἰοί οἱ κπἰησεὰ ἀταροῃς, ΨΠΙοΗ 5Ἡε γεςεϊνεά 
{Γοπῃ {πε ΘυνΝ, ε8οαρε» {ο Αίπεηε, απᾶ ἶ5 (πεγε πιαγγ]εὰ {ο σεις, 
8ο; οἱ Ῥαηάίοη. 

1πε 1. ἐγγυᾶται, 8. 8ΊΠβ. Ρ:68. Ἰπά. | τοὺς ἰδίους ὑιοὺς, ἐχωρίσθη δ᾽ Ἰάσονος, ᾽Αιγεῖ 
π]ά. ὮΥ «οΠ/ίγ86{10Ἠ {ΟΥ ἐγγυάεται. ἩΝ εη 
{λε π]άά]ε νοῖςα ἵβ {ο]ονγνοά ὮΥ (πε 
6356 Ὑ]εὮ Ἰ5 ές ῬγορεΓ Γγεαρίπιεη οί 
{ο νογῦ, (ε αοἴ]οη 15 {ος {1ο αρεηῃ!: 

"Ἠεηςε ἔγγυᾶται, Ίιε επβαρ 8 {ο Πἱηιδεί{. 
1πε 8. ἔποχος γενοµένη, δεῖπρ Όεοοπιθ 

ππομπέεά αξ οπ Ιιογδεθας/ο. 
1μπεθ. Απδίόρμαπξεε ος ΒΥζάΝΠπηΏι 

βῖνερ ἴἶιε αγσυπιεη{ {1ο ννοΓἀς (οἱ]ονν- 
1ης: Μήδεια διὰ τὸν πρὸς Ἰάσονα ἔχθραν, τῷ 
ἐκεῖνον γεγαμηκέναι τὴν Κρέντος θυγατέρα 
Γλαύκην, ἀπέκτευε (κὲν Γλαύκην, Κρέοντα, καὶ 

κ 

συνοικήσασα. Παρ ὀυδετέρῳ κεῖται ἤ µυθο- 
ποιῖα. Ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράµιατος ὑπόκειται 
ἓν Κοείνθω’ ὁ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἔκ γυναικῶν 
πολιτίδων' προλογίζει δὲ τροφὸς Μηδείας. Απυᾶ 
μο αἆάδ, ᾿Εδιδόχθη ἐπὶ Πυθοδώεου ἄρχοντος 
κατὰ τὴν ὀγδοηκοστὴν ἑθδόμην Ὀλυμπιάδα' 
πρῶτος ᾿Ἐυφορίων, δεύτεος Σοφοκλῆς, τρίτος 
Ἐνριπίδης. Μήδειαν Φιλοκτήτης, Δίκτυςι Θε- 
ρισταὶ Σάτυροι ὂυ σώζεται. Ῥ]ετοςφὰδὸ 
απά Βἰπιόπιάθς, νο βοιυσὶελεά α {ενν 
Υθ6ατ Ρείογε Εήρίἀδ9, δαΥ, ἡ Μήδεια ἑψή- 
σασα τὸν Ἰάσονα γέον ποιήσειδ. 



ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΜΗΔ3ΤΙΑ. 

ο ------ᾱ 

ΤΡΟΦΟΣ. 

Ἐν ὤφελ ᾽Αργοῦς μὴ διαπτάσθαι σκάφος, 

Κόλχων ἐς ἄλαν, Κυανέας Συμπληγάδας, 

[-τ[ν -ἴ- -ἰἕ-ἴ- -ἷς- 
[--ἰ--ἴενἰ--Ι-Ινν 
[-]ν -ἷ- ἰν-ἰ- -ἷν» 
[--[. -ἰ- -ἰ- -ἲ- -ἰ-- 

ὁ |--[» -[--ἰν ἷ--ἰ-- 
ων ἰν-ἰ-ἴν -ἰ--ἷ-- 
”---- 
|. -ἰν -ἴ--ἰ -ἷ- -ἰ-- 
Αμ ..”-”- 

10 [ννν]ς -ἰς-ἰν-ἴν-]ν- 

μήδ᾽ ἐν νάπαισι Πηλίου πεσεῖν ποτε 
Γη / 92 ” 

τμηθεῖσα πεύκη, μή ἐρετμῶσαι χέρας 
Ε] .”. μ ἁ εἰ Ν / δέ 

ὠνδρῶν ἄρίστων, ὃν τὸ πάγχρυσον δέρος 
” .] 25 Ἆ 

Πελία μετῆλθον᾽ ὂν γὰρ ἂν δέσπον᾽ ἐμη 
. ε) 

ΜΊδεια πύργους γῆς ἔπλευσ ᾿Ιωλκίας, 
Ρ 1» ω252/ - 
ερωτι Φυμὸν ἐκπλαγεῖσ Ἰάσονος 

ὀνδ ἂν, κτανεῖν πείσασα Πελιάδας κόρας 
/ / / ὃ .. / 

πατέρα, κατῴκει τνὸε γΏν Κορυθίαν 
. 

ΤΗΕ  ΟΒΡΕΗ, ΑΝΕΡ ΕΝΟΙΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΤΡΟ΄ΦΟΣ. 
ΕΙΘΕ σκάφος ΄Αθγους µη ώφελε διαπτάσθαι Κυάνεας Συµπλήγαδας ες αίαν Κόλχων, µήδε πεύ- 
κη τριηθείσα εν ναπαίσι Πήλιου πότε πέσἑι, µήδε ερετκώσαι χέξας αρίστων άνδρων, ὃν µετήλ- 
θον το παγχθύσον δέρος Πέλια" γαρ ΜΗδεία ἔωη δεσποίγα ουκ αν επλεύσε πύργους Ιώλκιας γης. 
εκπλαγείσα νύμον ερώτι Ιάσονος'----ούδε, πεισάσα Πελίαδες πόρας κτάνειν πάτερα, αν κατώκει 
τήνδε Κορύθιαν γην 

ΤΕΑΝΣΙΑΤΙΟΝ. 

[8ο6ΕΝΕ. Τ]ιε Πἐοψαίὶ Ραἶασε αξ (όγίπίι; Μεέα Νιιγδε βαπᾶἴπρ αἱ νε (αίε αἴοπο. ] 

ΝΌΕΒΡΕ. ᾿ 

Ο/ τΗΑΤ (χε Π]1 ο6 ίήε ΑΛ εσο ἠα ποτ παά (ο-ἴνανο-νγησε -Ιί5-ψαγ- 
(ωγους1-Ὀείνγεεη (ιο (γάπεαπ θγπηρ]έφαξς {ο (ε Ιαπά οΓέε 6ό]ε[ί- 
θΏς5ς----ΠΟΥ {116 ρίηε, {ε]]ες {Π {λε ἔοτεδί5 οὗ Ρέ]]ο, οἵΥος {ο πανε -[αεης 
ΠΟΥ ἱο-μανε-εχεγοίδει- η -ἶπε-οαν (πε Παπ ἆς οἳ {πο γετγ-αάνειίτοιΙ5 
Ιηθι] ΝΟ νγεηί-ἵπ-ααεεί-οΓ τΏε σο]άεη ἤεεσς {ου Ρέ]ίας:---Όεσαιδε-ίπε 
Μεάέα, ΠΥ πη]δίγοδς, νγοι]-ιιοί-Πανο-εα]ε -ἴο εἶχο ἔουι5 οΓ11ε ΤοἰοΏία 

τα σαίσι, [Λε αἶπρ ἐοαγ» ο) οεκαἑῖοπ.] νεεπιεη!]γ-ευπ ίσα α5 {ο που ηχ]ά 
ΨΙΙΠ {Πο Ίονε ο άδοη:---ποι-γαί, πανίας ρογκααάςσἁ (πο ΡέΙαη πιαϊᾶ- 
οµ5 {ο 5ἱ14Υγ (είν [αιπεν, νου]ἆ-εμε Ώου - ανα ίσος επίς ο ὔ απίαπ ταπά 

ο 

1. Ἐίθ᾽ ὤφελε μὴ σκάφος, {1πὰπι ποη ἄε- 
ὑιδεοὲ δυάρ]εα», { ιωοι]ά-[]ιαέ (]ιο Πει]1 ιαᾶ 
οισεά ποί,---αιἆ νν λε] οἷι 1 ἴἶχα ἄνβί οάῑίίοηυ 
ολο Μοάόα 1 (ναηρίαίϊος, ----  ισὶδῃ {ιο 
/ιη11 [ιαᾷ ποί ὄεοπ ἀθοίίπεαᾶ,” Ὀιί ἵπ {χε 96- 
οσο απ τά δ 1ο», «ὁ ἐγοί]ι ἔ]ιο Γι] 
οαρΗέ πο) [ πανο πουν τοπάετθς,----'«0 / 
ἐ]ιαί {πό Πιἰ ἠαά πού ια.” Το Άνδο νναν 
α δίαρ (οἱ γα], νοτηγ ) ντ] 48ἱ1Υ οα!5, 
Ίπ ΙΟ) Ἰάλοι απ Πῖ οοπαρα {ο ννοηί 
το Οό]ο]μῖα (ο Γθοονος (ἶχε σοἱἀάθπ βοεςο. 
Διαπτάσθαι, έο ᾖαῦε ᾖίοιοη ἐλγοιβ]ε, 1.08. 
ΤΠΕ, ΕλΊ0 Οἱ διαπέτοµεαι ΟΕ διαπέταρεαι, { Π 
έλγουμ]ι. Εἶιο καῑὶς ΟΓ ΦΠἱρ5 αἲς οΐεη ρυ- 
οἰἰσαι)γ οἴγ]ο Εἰνοῖν ννῖηςα, 18 1η {19 Ῥ)ο- 
πιόιηθιις Οἠαίπες, οὗ Ἐκομγ]α», 477, λινό» 
πτερα γαυτίλων ὀχήματα, ιο εαπυαδ-ιοίηρ- 
εἆ υε[οἰε ο) Πιαγίπετς. Ἶ κα ΠΙΠΘΓ 
πη]σἰ{ ἃ ροαἱ 8 οᾶινδ Ό6 οαἶ]οά {ο ννίησς 
ο (χε Ροαί: α κατ] αἱκο, ἐἰνοιισία ννῖησ- 
1658, 19 πιοίαρ]ιοτῖσα1)γ κα 1ο Άγ. 

9. Οό]ου]8 ννας ἃ οΟΙΠΙΓΥ ος Αεία, οαδί 
οξέα Ἐήκίπε Θοα :---ἴίδ ργθδεΏ{ ηαηιο ἵε 

. Μἰπρτέ[α.” Έ]ε Ογάπεαν Ἀνπιρ]όρα- 
ἀόν, πον; οα11οά «ὁ Ειε Βαυο) ἀπό,” αἲς ἔννο 
γειγ τισσες 1.αμάς, ος γαίΊ1σε, ΤοςΚΑ, αί 
νε ομἴταπςς οΡ {με Β]αοὶς Άρα, πεας {ιο 
πιουί]ι ο [ιο Ί Ἠγασίαι ΒόβρΙογις. | 

Ἀ, Ρό[ίοη ννα» ἃ πομ{αῖη οὗ Τόςβα]γ, 
οο]οῦιαϊοά ΓΟ0Γ 15 ρίηε5. 

4, ἠάαβδρτανς, (οοπ{ουμάίηρς ἐεετμῆσας, 
{ο γοιο, ΗΕ ἐρετικὥσαιν ἐο οαι8ε ἴο γοιο,) 
Ρο {εγτος (νε πιοηλίπαἴτνθ χέρες, {ο ἴιθας- 
ουδα({ἶνθ χέ-ας. 

6. Βό1ίαν νο ἰιναὰ ἴγοπι Πδοη αδατρεά 
ἴἶια ΚΙησάοπι ος Τόἱσ]ιον, ρἱαηπεὰ {ος ξ- 
ΒΟΗ 8 5ΟΜ /ά5ου (ἀθιμαπότς 8 τἱρι() α 
εχροάίίοη το (1ο ής---νε ρεοπαῖςο ϱ 
ἴἶπε 5σερίτο οἱ Ἠἱ8 ΠΑΡΡΥ τείυτη. 

9, Πελιάδες κόρας, {ιο Ρό]ἱιπ πιαϊᾶς, 
ἔιε είαά ἐκ οἳ ἄαιις 6ου { {)6ἰία». Ἔπ6γ, 
αἲ τε Ιηκι{ραἴἶοη ο Μεάόα, κε εποῖς 
Γαίος Ἱη χο (γ]γ α”εοϊϊοπαίς, Όαί ναῖα 
μορο, ο/δοεῖης Εήπι Γθδίογοά {ο γου, Ἡν.. 

10. κατώχει, δππρΙγ, 4ἱά ἐπ]αδέ; ἂν κα. 
τώκει, τοοι]ά ἐπιιαδίέ ος ὂε ἐπ]αδέδηρ. 

δν 



α- 

19 11. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ξὺν ὠνδρὶ καὶ τέμνοισιν, ἀνδάνουσα μὲν |ν -» -ιν -τν -ᾖν -ἰ» ν 

Φυγὴ πολίταις, ὧν ἀφίκετο χθόνα, [ν -]» -]- -|ν -ᾖ» -]» ώ 

--ἷν-ἶν -ἴ--ἷν -ἷνν 3 / ’ , δι. ο 

ἄυντη τε παντα συµφέρουσ ᾖἸΙάσονι 
εί 

ἥπερ μεγίστη γίγνεται σωτηρία, 
ε 14 / λ » 
ὕταν γυνη πρὸς ἄνδρω μὴ διχοστατη. 

|--]ν-ἰ--ἷν -ἷ--ἷν- 
15 |» -ἰν-ἰν-ἰν-Ιν-ἰν- 

Νῦν ὃ᾽ ἐχθρὰ πάντα, καὶ νοσεῖ τὰ φίλτατα᾽ |- -]ν -ᾖ» -]» -ιν -[ν ν 

προδοὺς γὰρ ἀντοῦ τέκνα, δεσπότιν τ᾽ ἔμην, [υ-]ν -- ιν -ν-ι- - 

γάµοις ᾿Ιώσων βασιλικοῖς ἐυνάζεταν, |» -]ν -]- ω μι -|- -ι» ων 

γήµας Κρέοντος πατὸ, ὃς ἄιτυμνῶ χθονός. |- -ιν -]- -[» -]- ιν ν 

Μήδεια ὃ η δύστηνος Ἰτιμασμένη, 90 |- -]» -]- -]ν -||- -ν ο: 

βοᾷ μὲν ὄρκους, ἀνακαλεῖ δὲ δεξιᾶς |» -ᾗν -]Ξ ν -ᾗν ην -]» ο 

πίστιν μεγίστην, καὶ θεοὺς µαρτύρεται |- -ιν -]- -]ν -]- -ἰν υ 

δΐίας ἁμοιθῆς ἐξ ̓ Ιάσονος κυρεῖ. |- -]» -]ι- -]» -]» -ιν- 

Κεῖται ὃ ἄσιτος, σῶμ. ὑφεῖσ ἀλγμδόνι, |- -]» -]- -]ν -]- -|- ω 
Δ / / / / 

τον πᾶντα συντηκουσα δακρύοις χρόνον, 9ῦ |- -|- -|- -|ν -Ιν-ἰνν 
αρ κν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕΒ, ΔΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ἔυν όνδει και τεχγοίσιν, ἀγδαγούσα εν πολίταις, ὧν χθόνα Φύγη αφίκετο, τε αύτη συµφε- 
ῥούσα πάντα Ἰάσοι ἅπερ γίγνεται μεγίστη σωτήρια ὅταν γύνη µη διχόστατη προς ἄνδρα. 
Νυν δε πάντα έχθρα, και τα φίλτατα γόσει’ γαρ ]άσων πεόδους τέκνα ἀύτου, τε έμην δέσποτη, 
ευνάζεται βασίλικοις γάμοις, γήμιας παίδα Κρεόγτος, ὃς αισύµνῳ χθόνος. Δε ᾗ δυστήνοςν 

Ἠτικάσικεγη Μηδεία, μεν βόα ὃ ὅρκους, δε ανάκαλει δέξιας μεγίστην πίστιν, και μιαρτύρεται 
»έους δίας αμοίθης κύρει εἕ Ἰάσονος. Ασίτος δε πείται, ὑφείσα σώμα ἀλγάδονι, συντηκούσα 
πάντα τον χθόνον δάκρυοις, 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

ΨΙ(Π ει Πυςραπά απά ολι]άγεῃ---ΡΙεαείηπςρ Ιπάεεᾶ {ο {πε εἰίΙζεης {ο 
ΨΝοΡε οουπίτΥγ ΙΠ πεγ Βἰσ]ιί εἶπε Ώας οοΠε; απά ΡεΓεοΠα]]γ αοεοτάαηί 
η ΕΥΘΓΥ (Πῖης ΨΙίΠ Ἰάδοη τ---ΨΠΙΕὮ ἶ5 (Πε ογεαίεςί δεοΙΓΙΙΥ, η Πεῃ (πο 
ν]{ε ἶ6-ποί-αί-ναγίαπος ΨΙΠ (πε Πιδραμά. 

Νονν, Πομενετ, αἱ 15 ΠοδίϊΠίγ, απἆ {1ο ἀεαγεεί-αΠεοίίοης αγε νΥΠ{[- 
αἰεά: {ου άκου, αΠτετγ-Ώείταγίωρ Πὶς ο Ώ ολΙ]άγεη, απΏᾶ ΠΙΥ πηδίγο», 
16 τεροδίησ Ίη Τογα] ψεάἰοεῖς, Πανίης πιατγ]εὰ (πε ἀααρηίετ οί ΕΡΑ, 
νηΏο »νναγς-ίΏε-κοερίγε οἳ ε1ὶς Κπράοπι. 

Οη (με οί]πες Ἠαπά, (λε άΡΏΑΡΡΥ, (με ἀἰποποιγεά Μεάέα, ἶ9 [ου- 
οοίῇΏ Ιοιά]γ -Ρργοίιεςίϊηρ-αραἶηρί Πὶ5 οαίῃς, απά γεσα]]νησ (πεῖ ρ]]σῃ{εά- 
ἸαηΏά» (ναί σγεαίεςί Όοπιά- ο{- {β1111), αιιά 9η Ῥίά5 {Πε ᾳοάς νέες» γ]ναί 
φογέ οἱ γείαγη »Ίε 15 πηεεί[ηρ-πνΙ(Η {γοπη άδοη.. Εα5ί1Π8, ἴοο, 9/ε Γε- 
ε]ίηες, ειιη]ς ας {ο Ώεγ Ὀοἆγ 1Ώ ΦΟΓΓΟΥΥ, Ππε]ίΊησ-αἵναγ αἲ1 Ώετέίπιε {η {εατ5, 

14. ἨῬοΓΒΟΠ ΙΠίΟΓΙΠΒ 18 Ὦς νν]]] ντ] 
ξὺν, ποί σὺν, ν]εγενεγ {6 πιείτε ρεγπ!». 

19. Τηςίεαᾶ ος φυγῇ, Νε ΠΏά ἵπ ἀῑί- 
{ετεηί εάϊῄους, Φφυλὸ ψυχῇ, ὁ ὀργ”, ὅτο. 
Α]δο, Φυγῇ πολιτῶν, Φυγὰς πολίταις. Ὦοἵ- 
5οη Ἰμας {ο]]ον:οά Ῥαγῃε». 

14, Έου ἥπερ, ἸΜιιερτανε ννου]ἀ Ῥανε 
ὅπερ, Ῥμς ντο γεαβοπ ου αι{ΠοΓΙ!γ. 
Σωτηρία, θᾳ/εβιιαγὰ ο εοπ]αρα! Ιαρρίπος». 

16, γήµας, Ίιό ιαυῖηρ: ἑεροιιδεά οἱ ε0Ἰ- 
{γαείεὰ πιαγγίαρε το. ΄᾿Αισυμνάω αἱρηῖ- 
Πες οἵπηρΙγ, { γηΐε ΟΥ 6οῦςΥΛ, πιογο {1ε6- 

ἐ ο)γ, 1 τεῖρπ-οτον οἨ δια ἔ]ιο δοερίτε. 
91. δεξιᾶς, γἱρί- ιαπ, ναί 19, ἀόχίο- 

Τ4Π1 ἀόσίταν οοπηπηήδδαΠη, ρΙρ]ιέεὰ αμ 

ὑν (Πο) οἴπίπρ οἱ Παπάς. 'ΤΗϊ πιοᾶε ΟΓΡΓΟ- 
Πι]φε ννΆ8 ΡΤΟΡΕΡΊΥ 5ίγ]εά πίστις, νν]]9έ 
νιογὰς οἵ οα{ς ννλ]οιιέ {έ, ἵνεγε σα]]εά 
ὅρκοι, )γα]ιγάπᾶα. Α Εήγά πιοάς ππάθν 
ἴπο αρρε]]αίίοη ο{ βωμὸς, ΟΥ ἴπε 5Μ/ΕΔΧ- 
ἵησ ὮΥ υοίπις, νναδ Π]κεννῖσε 1η 196. 

Φ4. σῶμι ὑφεῖσ ἀλγηδόνι, ἴπ α[Ποίίοα 
ἀγοορίπρ Ἰιεγ ὑράψ, ἴἰναί ἶ5, ἰαπριζςίπς 
σδίο {ου /ογΠε, ἱπ δοτου». 

98. συνγτήκουσαν ἀῑδεοίυίπρ ος πιεἰῖπρ 
ἀθιοή, {ΟΙ σὺν αιιὰ τικω. Μεἰίίηςσ ανναγ 
αἲ έιο έἴπιε ἶ πηοῖ 3Ώ ϱΧΡΙΘΔΡΙΟΠ Ἀργεςθ- 
αὐ]9 {ο {πα Επσ]ήΗ 1άἱοπ1, αἰἱλοιιβίι ἔτιι- 
Ίγ το Ι{ενα)δἰρηήβσα(ἴοιι---ἶ πανε ιεγε- 
οτε σαϊὰ 6 αἲ] Ίιε ἐἶπιρ.") 

ο τ ”, 

Ἀ ο ραδλε οι Ἅ 



ΜΗΔΕΙΑ. 26. | αν 

ἐπεὶ πρὸς ὤνθρὸς Ἰσθετ᾽ ηδικημένμ' |» - |ν -ᾖ» -]» -» -ᾖ» - 

ὀύτ᾽ ὄμμ ἐπαίρουσ, ὀύτ ἁπαλλάσσουσα γῆς |--Ιν-|--ἰν -Ι--ἰ-- 

πρόσωπον ὡς δὲ πέτρος, 3 αλάσσιος |» -]ν σι» -]» -ν -]ν ν 

κλύδων, ἀκούει νουθετουµένη φίλων' |ν -]» -]- -ιν -ν -]» ό 

ἣν µήποτε στρέψασα πάλλευκον δέρην, 90 |- -τν-]- -τν -]- -ν ν 

ἄντὴ πρὸς ὠυτὴν πωτέρ ἀποιμώξη φίλον, |--Ιν-Ἱ- ν νι» -]|--Ινν 

καὶ γαΐῖαν, ὀΐκους 3), δὺς προδοῦσ᾽ ἀφίκετο |- -ιν -]- -ιν -ιν -]» ν 

μετ᾽ ὠνδρὸς, ὃς σφε νῦν ὠτιμάσας ἔχει. |» -]ν -ᾖ» -ἰν -]- -]» ω 

ὌἜγνωκε ὃ ἤ τόλαινα συμφορᾶς ὕπο, |- -]» -(ν τν -ιν -]» ν 

τον πατρώας μὴ ̓ πολείπεσθωι χθονός᾽ 90 |- -]ν -ᾖ- -ᾖ» -]- -|» ν 

στυγεῖ δὲ παῖδας, ὀνδ ὁρῶσ᾽ ἐυφραίνεται. |» -ν -]» -ν -|- -τ» ῳ 

Δέδοικα ὃ ἀἄυτὴν, μή τι βουλεύση νέου, [--ιν-- ---|- -]νν 

βαρεῖα γὰρ Φε», ὀνδ ἀνέξεται κακῶς ἱν-ἰν -|- -ἰ--ιν-(-- 

πάσχουσ. Ἐγώδα τήνδε, δειμαΐνω τέ νιν, |--|ν -ἵν -ἰ- -|- -|- ν 

μὴ Φηκτὸν ὤση φάσγανον δι ἥπατος, 40 |-- -]ν -]- -ν -ᾖ» -]ν ω 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΔΝΡ ἘΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΙΟΑΤΙΟΝ. 

έπει ήσθετο ηδικήµεΥη προς άνδρος᾽ ούτε Επαιρούσα όµιµα, ούτε απαλλασσούσα προσώπον γης" 
δε ὡς πέτρος)  Ἀαλάσσιος κλύδων, νουθετούµιενη ακούει φίλων ην μήποτε, στρεψάσα παλ- 
λεύκον δέρην, αύτη προς ἀύτην αποικώξη Φίλο πάτερα, Χαι γαίαν, τε οίκους) ὃυς προδούσα, 
αφίκετο μᾶτα άνδρος, ὃς νυν ἔχει σφε, ατιμάσας. Ἡ ταλαίΐνα δε εγγώκε ὕπο σύμιφορας δΐον 
µἨ απολειπέσθαι πατρώας χθόνο: δε στύγει παίδας, οὖδε ευφραίεται ὀρώσα. Δε δεδοίκα 
αὐτηνι µη βουλεύση τι νέο, γαρ βαβεία ΦΡΊΥ, οὖδε ανέζεται πασχούσα πάκως. Έγω οἶδα 
τήνδε, τε δεικαίνω Υιν, κη ώση Νήκτον φάσγανον δία Ἡπατος; 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

ενετ 5/ηος εε Πγεί-{ε]ί-Ιεγθε]ή ἀϊδγεερεςί{]1γ-ίγεαίεὰ Ὀγ Πεν Παξςῦαπά 
πεϊίῃεγ αργαϊείηρ Ἠεγ εγε, ΠΟΥ ανεγίίησ Ἠεγ οουπίεπαποε {ποιη {Πε 
στουπά; Ὀαί α5 α τος]κ, οἵ ἃ ππαΓΙΊπῃε ν/ανε, πΠεη-οβεγεά-εοπδο]αί]οη 
ἀοθβ εἴια Ιδίεη {ο Πεν {Γγιεπάς:---απ]ες αἱ αηΠΥ (πιο Πανίηρ-ίαγπες 
Ίετ «Ποι/- ΝΠΙίο πεο]ς εἰς {ο Πεγαε]Γ Ώον/αὶ] Ώετ Ώε]ονεά {αίμοτ, απιἀ 
Ἠεγ οοΙΠίΓΥγ, απ Ἠοπης--- ν/πΙοΏ ἵνΠεη «Ἡε Ὠαά Ὠείγαγεά, 5ο σαπιε 
Ἠήπεν ψΙίἩ α ΠπαΏ νο Ἠας πον’ ἀἰδποπουγεά Πεγ. 

Τμε πΠΠαΡΡΥ ποπηςηῦ Ἰπάεεά Παί Ἰεατηί {γοπι αβ]οίῖου ναί 1έ 
ἵς, ποῖ {ο {ογ8αΚε α [αίΠει”ς ἀοπηαίη:---γεα εΏε Ἠαίες Πεν εἰή]άγεη, πο 
ἵ 5Ἱιο ἀε]]σ]ίεά ννῖεη «Ώε Ὀε]ο]άς (πεπη. ἳ 

Βεα]]γ 1 ἆτεαά Πεν, Ιεδί 5ἶιε πηεά]{αίε 5οπηεἰΠῖηρ πεΥ----{ου νιο]εηί ἶς 
Ἠει πιῖπς, που ]] {{ επάτε {ο τεσεῖνα αβτοπί. 1 Κπονν Πετ νε], απἀ 
Ι {εαν {ου Πες, Ιεσί 9Ώε [ογςσε {Πε 5Πατρεπεά δν/ογά (Πγουιρ]Ώ ει νετ, 

96. ἤσθετο, 8έπδίΐ 8Ε, ὃ. 5ἵΏ6. 3. 805. | πιπνάετεςά πετ Ἠτοίμεν, ας Τί {ο ος εκ- 
194. πη]ὰ, Ο6 ἀισθάνομαι. | Ρεοίεᾷ, (μετ, αἷιε πγου]ά ποίῖ τερεηί ος 

90. νουθετουµιένη, εοπἹεπιοποΓάσία, θεῖπρ . 13 Ὑεί ν]ιγ Ἰαίο ον οἰι]άγεὃ 
: αάνὶκοά οἳ οοιπφεἰἰεᾶ, ναι ἵ5, ὑείπρ οἱ. 36. ὁρῶσαν ὑο]ιοἰά(πρ ἐπ ος ἰοολῖπς 

Ἰιαυϊπρ' Όθεπ ο[Γεγεὰ οοπδοἰαξζοῃ. Γ 9η έᾖιεπι: ΡΓθδ. ΡαΓΙ. 06 ὁράων { 96. 
90. πάλλευκος αἱμηῖβθς επέγε]ι-ιο]ι ο, 98. ἀνέξεται. 3. ης. 1. Εξ, πάϊο. πηῖά. 

απά πιαγ τμεγοίογο νι ρατάοπαρ]α ΄ ΕΓοπη ἀγέχομαι, ἵ ὐεατ, διιδίαἶπ, ΟΥ οπά γε: 
ΠΓεεάοπα, Τ ήη]ς, Ὦς γεηάσγθἆ 9ποιοΨ ΟΥ ; πάσχουσα κακῶς, δι[}εγίπρ ὑαά(ψ. 
Φηοιο"ὐ]ῖ{ο, Αη ΘΧΡΤΟΣΡΙΟΠ ΓὰΥ ΙΠΟΤΘ 0Η- 99. νὶν ππαΥ Ὀ6 ἴακεη Ἠθγο ου ἀυτῆ, 
βοπία! {ο χο Τηρ]ήκ]ι {άΐοπῃ, | Όνοις] ποτε (Γεφιθηί]γ ριί ΓοΥ ἀντὸν, 

85, ὃς σφε νῦν ἀτιμάσας ἔχει, τω]ιο ποιο | απά ΔΟΠΙΘΙΙΠΙΘ8 {ος ἀυτοὺς, 38 Πκοννῖο 
Ίιαν 1ο, Ιιαυΐπο ἠἰδ]ιοποιγεί ᾖ160. {ου ἀυτὸν, ἀυτὰς, ὃτο. 

96. πατεώας χθονὸς, Η{ΘΓαΙΙΥ, {ια ραίεν- Ἱ 40. ἅπαρ, ]όοιτ, ἴδ ΡΤΟΡΕΓΙΥ ἴ]νε νου, 
παῖ ἰαπᾶ. ΝΤελόα ἰναὰ ποῖ οπἱγ ἀθεδενίιοά ; Ὀαί ΠΙαΥ 1η με Ργεθεηί 8θηδο νν(ῃ να 
περ σομίτγ, υαἱ ὑοίταγες Που κίτα, απ ετεαἰορῖ ρτορι]οίγ Ὀειευάεγοι «' ζαγέ. 



14 4]. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Ἰ καὶ τύραννον τόν τε γήµαντα ντάνη, |- -/- -|- -ν -[- -]ν μ 

κῶπειτα µείζω ξυμφορὰν λάβ» τινά |--ν -ἰ- -ἰν-ἰ» -]» ω 

δεινη’γάρ. ᾿Ούτοι ῥᾳδίως γε συμθαλὼν [--ἰν-Ι- -Ιν-Ιν-ἰ-- 

ἔχθραν τις ἄυτῃ καλλίνικον ἄσεται |----|- -ἰ» -|Ι--ίν ν 

᾽Αλλ) δΐδε παῖδες ἐκ τρόχων πεπαυμένοι 40 |- -]» -ᾖ» -ι» σι» -]» ν 

στείχουσι, μητρὸς ὀνδὲν ἐννοούμενον |- -]ν -» -ν -ν -ἰ» ν 

κακῶν' νέα γὰρ φροντὶς ὂυκ ἀλγεῖν φιλεῖ. ἱν-ιν-|----||--Ι-- 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

Παλαιὸν ὀΐκων κτῆμα δεσποΐνης ἐμῆς, |ν -ἰν -ἰ--ἵν -||--ἰ-- 

τί πρὸς πύλαισι τήνὸ ἄγουσ ἐρημίαν [ν τν -ν -|» -(» -|ν - 

ἕστηκας, ἀυτὴν νρεομένη σαντη κακά» ο0|- -]» -- νυν» -]- -]νν 

Πῶς σοῦ μόνη Μήδεια λείπεσθαι φέλει; |- -ἰν-|- -Ίν-]--ιν- 

ΤΡΟ. Τέκνων ὀπαδὲ πρεσθὺ τῶν Ιώσονος. [ν-ν-Ι- -Ιν-Ιν-ινν 

χρηστοῖσι δούλοις ξυμφορὰ τὰ δεσποτῶν [--ίν -ι- -]ν -[ν -ν 9 

κακῶς πιτνοῦντα, καὶ Φρενῶν ἀνθάπτεται. [ν -]» -Ί|- -[ν -|- -|ν ὀ 

Ἐφγὼ γὰρ ἐἔις τοῦτ ἐκθέρηκ ἀλγηδόνος, ροών. [--ι-||--ίν-||--ίνν 

της ΟΝΟἘΝ, ΑΝΡΟ ΕΝάαΕΙΞΗ ΑΟΟΒΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

” και πτάνη πυράννον» τε τον γημάντα, και επείτα λάς ιμ τία “σύμφοραν κείζω" γαρ δείνη. Γε 

τις σύμξαλων ἔχθρων αύτη ούτοι ῥᾳδιωςς ἄσεται καλλινύιον. ΄Αλλα ὄΐδε παίδες πεπαύµενοι εκ. 

τρόχον στειχούσε, ούδεν ενγρού/εγοι κάχων μωήτρος" γας γέα Φβόντις ού φίλει άλγευ. ΠΑΙε 

Παλαίον τήμια οίκων έµκης δεσποίνης, τι ἑστήχας αγούσα σήνδε ερήµιαν προς πυλαίσι, Ῥρεόμενη 

αύτην σεαύτη κάκα; Πως Μηδεία Φέλειλειπέσθαι σου μόνη»  ΤΡΟ. Πρέσευ οπάδε των τέκνων 
1άσονος, τα πιτγούγτα πάχως δέσποτων ζύμφορα χρηστοίσι δούλοις, και αγθάπτεται φρένων. 
Γαρ έγω επθεσήκα εις τούτο αλγήδονος, 

ο 

ΤΕΑΝΒΙΙΑΤΙΟΝ. 

ος ενεῦ τπωΓάεΓ (πε ριίποεξς, απά Ὠϊπα νγηο-ας-ιπαγτίεἆ-Πεν, απά αί- 
(εγινατάς εωφαρε-ἶη ἀείγίπεηί {1} ργεαίεγ:---ἴου 5Ώε ἵ Ἱπρείποις, 
ΟεγίαϊΏΙγ, ἄΠΥ οπε Ἠαγίηρ εοπίγαςίεἁ εηπηίγ νγΙίῃ Πευ υγ] ποί νευγ- 
γοαάΙ]γ ομαπί-(ο-Π{αιεε]{ (Πε αίΏεπι-οί-Παρργ-νἰοίοτγ. Βαΐ ἴἴχοδε εγ 

"0ος, ρ]νιης-ἰπεπιβε]νες-ἱπ{εΓΠηΙβδῖοΏ {γοιη {Πθ]Γ ΓοσγεΒΙΊΟΠ5, αγε αρ- 
Ρτοασβίηρ, ἵπ ηονίδε ρεηδίνε αΌουί (είν πιοιεγς παε[ογίαπος--- [ου 
πε γουπς πα]ηά Ίος ποί {ο νορίηε. 

Τντοκ. [Επιεγίπρ τυῦτ]ι «Ιάδοπ”5 έωο εἰι[άνοι.] Τπουι νείεγαη ΠΙΕΠΊΡΟΓ 
οἱ ἴἶνο (απο! οϐ Π1γ αι]βίγςς, ΤΗΥ δίπηάεδί εἶλοι ργεβετνίηρ (Πί5 (Ί1γ 
εο(ηάε αἲ {πα σαΐθ», ιο]άίησ-]ἰοιιά-σοηνειγαε υν {Πγ5ε]{οη (πε ειιὸ- 
1εεί οἳ οι οαἱαπίίες ὃ ον σοπηες ἴ: μαι Μεδέα νεηος ἴο ο 1ε[ῖ 
ὈΥ (Πεε {ο Ὠδυδε]{ 

Νυπςε. Ο ασε αἰίοπάαηί οη {πε 5οι]5 ο 7.5οπ, απίόννατάπεβο-ίπ- 
{πε-αβα]νς ος πΙδε(ε:, ἴς αη α{Πϊσί]οἩ {ο [αι] «εγναηί5, απά ππυ(αα]-- ς 
|γ-α[[εοίς (ἰνεῖγ δρίγΙϊς, Έοτ 1 Ώαγε αάναποες {ο (ἶλαί δίαίο ο6 αησιἱκῃ, 

41. ΎΓε βπά σιγῇ δύµους ἐισθᾶσ᾽, ἵν ἔσ- ἄσεται, 9.8ΙΗΡ. 1 Γ.1πά. πι. οΓ ἆδωι ] δίπρ. 
Τεωται λέχος, {πο νετου 981, 1η πιοδί 4Ρ. πεπαυκένοι, ιαυΐπρ ἀενίοέρά Γγοπη. 
οάἱέους Ψδίννθεῃ Ελ] Ιἶπο απά πο 4Ο. 48, παλαὼν κτῆµα, ἔ]ιοιι οἱὰ Ρίεεε ο Γή” 

42. µείζω ξυμφορὰν λάθη τοὰ, Μτεα]]ψ, πἰέμγο---έιοι ἀποίοέ ἐπιπαίο, Ὦγ 11ο Ἠλθαπς 
βἷιο τοσεῖνε ΟΥ έα]ο-ἕπ-]ιαριά νοπιο ϱγεαίεγ . ἃ εοιγίοος φαἱπίαίῖοη ! 
Φεδίγιοίῖοη ΟΥ πιὶκο]ε/. 60. ἀυτὴν Ψρεομένη σαυτΏ, οἰαπιοιιγοιδίη- 

43---44. συμκεαλὼν ἔχθραν ἀυτῇ, Ιιαυίπρ α ἀγοσοίπρ {ή 8εἱ/ {ο (ρεί/. Εου ἀντὴν, 
ὀπρασσᾷ ιτ] [εν ἵπ επιηιτέή οἱ Λαἰγεᾶ. έε έρδαπα, ΠΙΑΗΥ Ρνείεῖ ἀυτὺν ἔι έἔρδα, ἵπ 

44. καλλήικον, α ΒΙογίοιθ τἰοίοτή; Ἄἱκο | ἔἶε ποππα(ινο ϱ8β6. 
"ιο παπιο ος απ Ἀπίπθιν δις [η οεἰεβγα- 61. σοῦ μόνη δοίαγψ τοζέ]ιοιμέ ἐΠιοο. 
ἴο οἱ α Ἱαρργ νἰοίοςγ--- νο 5 ενα 54. τὸ πιτνοὔγτα κακῶς, Πίεταί]γ, έἶιε 

πισαπίης Ἰθτο, ἂ5 ΊΠαΥ Όο Ἱη{οιτοά {νοπι | μα ἐιγπίπρ-ομέ θααΐψ. 

[1] 

Σ “αδ ο-.ι 
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ὧσθ᾽ ἥμεός µ᾿ ὑπἍλθε γ7 τε κόνρανω |--ἰ--Ιἰν -ἴν-Ιν -ἰν- 

λέξαι μολοῦσαν δεῦρο, δεσποΐνης τύχας. |- -ᾖ» -]- -]» -]- -ν - 

ΠΑΙ. ᾿Ούπω γὰρ Ἡ τάλαινα παύεται γόων: |--ἰ--Ι--ν -ἵν-ἰ- - 

ΤΡΟ. Ζηλῶ σ’᾿' ἐν ἄρχη πῆμα. κὀυδέπω μεσοῖ. |- -ἰν -ᾖ- ιν -Ιν-ἰν- 

ΠΑΙ. Ὢ µῶρος, ἒι χρὴ δεσπότας ἐιπεῖν τόδε, 00 |-- -{ω -]γ -]» -μ- -ιν ν 

ὡς ὀυδὲν ὀΐδε τῶν νεωτέρων κακῶν. |--ἰν-Ιν-ἰ--ν -ἰ-- 

ΤΡΟ. Τί ὃ ἔστιν, ὦ γεραιέ; Μ} Φφθόνει Φράσαι. |» -τν -ιν -τν -ν -τ- ν 

ΠΑΙ. Ουδέν’ µετέγνων καὶ τὰ πρόσ(᾽ ἐιρημένα- [- -]ν -]- -» -]- -ι» ν 

ΤΡΟ. ΜΑ πρὸς γενείου κρύπτε σύνδουλον σέθεν, |- -]ν -[- -[ν -]- -ᾖν ν 

σιγὴν γὰρ, ἔι χεη, τῶνδε 9Ίσομαι πέρν. 0ὔ |--ἰν -|- -Ιν-Ιν-ίνν 

ΠΑΊΙ. Ἠκουσά του λέγοντος, ὂν δοκῶν κλύειν, |- -]ν -ᾖν -ᾖ» -ᾖ» -[ν - 

πεσσοὺς προσελθὼν, ἔνθα δη παλαίτεροι |--ἰν---ἰν-Ιν-ιν- 

άσσουσι, σεμνὸν ἀμφὶ Πειρήνης ὕδωρ. |- -ν -ᾗ» -ᾖ» -|- -» τἩ 

ὡς τούσδε πωῖδας γῆς ἐλῶν Κοριθίας |- -ἰ--]- -]ν-ίν-|ν- 

ἕὺν μητρὶ μέλλει τῆσδε κοίρανος χβονὸς 70]- -|- -Ι- -ἰν-ίν-ί-ν 

Κρέων. Ὅ μέντοι μῦθος, ἓν σαφἢς όδε |» -ι» -]- -]ν ς υ 

ὂνκ ὀΐδα' βουλοίμην ὃ ἂν ὂνκ εἶναι τόδε. |- -|- -ᾖ- -|- -ι- -ἰ» αρ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΌ ΕΝΟΠΗΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ὥστε ἵμερος ὑπήλθε µελέξαι τε γη και ούρανῶ, µολούσαν δεύρο, τύχας δεσποίνης. ΑΙ. Γαρ 
"ἡ παλαίΐνα παύεται ούπω γόων; ΤΡΟ. Ζήλω σε’ πήµα εν άρχη, και οὔύδεπω μµέσοι. ΠΑΙ. 
Ὦ µώρος, ει χρη είπειν τόδε δέσποτας, ὡς οίδε ούδεν νεώτερων κάκωγ. ΤΡΟ. Δετι έστιο, ω 
γεραίε; Μη Φθόνει Φράσαι. ΠΔΙ. Ούδεν' και μετέγνων τα πθόσθε ειρήµενα. ΤΡΟ. Προς γεγείου 
µη κρύπτε συνδούλον σέθεν' γαρ Ἀήσομαι σίγην πέρι τώνδε, ει χβη. ΠΑΙ. Ου δόκων κλύειν η- 
χούσα του λεγόντος, προσέλθων πέσσους, δη ένθα παλαίτεροι Δασσούσι ἀμιφι σέµνον ὕλδωρ Πει- 

/ ε { / / ΄ Ζ. { ΄ / / / ε 
θήνης, ὡς Κρέων κοίρανος τήσδε χθόνος μέλλει έἔλαν τούσδε παίδας ἕυν µήτει Κορίθιας γης. Ὁ 

μέντοι μύθος, ει ὅδε σάφης ουκ οἶδα᾽ δε αν βουλοίμην τόδε ουκ. είναι. 

ΤΠΑΝΡΙ,ΑΤΙΟΝ. 

εἶαί ἀεεῖτε Παί] Φίο]εΏ Προη πε {ο 16]! (ο οαγί απά Ἠεδνεη, Ρεΐης 
οο(πε ουί ἨἰίΠες, (πε ἀῑδαδίοις οἱ ΠΗΥ πηδίγες», 

Τυύτοκ. 3ο {πα απ[ογίαπαίε ΨΟΠΊΔΠ 688568 ποί-γεί {τοπ Πορ ΠἹοαῃς ὃ 
ΝύΠΡΕ, { εοπηππεπά γοι: (πε Παγιη Τη 15 οοπιπιεησείπεηί, απά ΏΥ-πο- 
ΠηεΒΗ5 ᾖα][-αί-ἰίδ-ν/ογεί! Τυτομ. Ο 5αρίά---Ι{ 1 Ίνετε ΡΓορεῖ {0 88} 
115 οἱ δαρετίοίς---ἴπος 5Ώ6 Κπονν ποϊιΠίησ οῇ πιογε τεσεηέ εγ]]ς ! 

Νυπδε. Βυΐ ναί ἶς Πί, Ο αρεά-πιαηπ ὃ Ῥογυρ]ε ποί {ο {εἰἱ πιε. 
Τυτομ. Νοίμίαρ: αιά Τ τερεηἰ ος (Πε ψοτὰς Ὀείογε αά{εγεᾶ. 
Νυνςε, ΒΥ γοιτ Ρεαγά «οποεαἱ ποί (5 {Γοπη γοιι {ε]]ονγ-δεγναηί: {ου 

1 νν]] {ππροςε-οΠ-ΠαγςεΙ{Γ5ι]εησε γεδρεο(ἶπρ ἴπεβε-πιαίίετς, Ι{ΠεσεδδαΓγ. 
Τυτομ. Ἰοαί αρρεατίηρ (υ Ἠδίει Ι ονεγΏεατὰ ΦΟΠΊ6-οΠε δαΥ, ἂ8 

1 αρργοασῃες (λε Παζατά-ἰαῦ]ες, ]ςί π/Ἠεγε {ἶχε φει]οΥς δἷί αγοαπά {πε 
εαογεὰ [ουηί ο{ Ριτέηδ, ἰἶλαί 0τόοη, δογετεῖση ο{ Εί5 τεαίπῃ, ἶ9 αὖουί {ο 
Ῥαηἱδί (ενε Ώογς νὰ είς ποιος, ἴτοια πε Οο]πίλίαη (εγγΙ{οτἙγ. 
Τμ] Ιηάεσὰ (πο περογί---υπεί]ου Ι{ Ός τε Τ Κηον ποῖ: (ποισῃ οεΓ- 
ἰαἰπ]γ 1 εομ]ὰ νηΙδη  π]αΥ οί ϱο. 

67. Τηδίοαᾷ ΟΓ μολοῦσαν νο Επά µο- | 66. ἤκουσά του λέγοντος,  Πιθιγά δ80Ἠιέ- 
λούσ ἵη δενογα] ος 1] Ῥονί ΜΑΞ. Έμ] | οπε εροαλίης: ἴεγθ του ἵἃ ριῖ {ΟΥ τυός. 
τοαά(ηᾳ, ἵ Ὁγ ὑπῆλθε ννα ππάοΓδίαὰ | Αέίεν κλύειν υπάογδίαηὰ ἔπεα, ἔἶε ιοογάθ: 
ὑπΏλθε (κοὶ, ἱ5 6οι16οί. 9111, Ἰοννονθι, τί { Εἰλάδ, ὂυ δοκῶν κλύειν τὰ ἔπεα τοῦ λέγοντος, 
{8 α ηῖςς ἀδιϊποίῖο. πο αμρεαγίπρ έο [ἰδέρ {ο ἔ]ιε υβογᾶς οἱ ἔ]ις 

68. παύεται γύων, ἀεκὶνές /}οπ. ΦύΥΓΟΙΟ. | δρέα[εγ--- οί αμρίαγίπς ἐο λεαν. 
60. ΔΙάυς νου οσοι αρ γ,απά εη(1γθ- 67. Ἐον πλαίτεροι ΠΙΟδί ϱΦΙίομ, απά 

1γ ασα]ηδί [ιο 56ηδθ, ρυη{οἆ δεσπόταις. | ἵ Ὀθίίονο αἰἰ Ὀ{93., Ἠάνθ π«λαίτα τοι, 
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ΤΡΟ. Καὶ ταῦτ᾽ Ἰάσων παῖδας ἐξωνέξεται |--|ν -Ι- -ἰν -ἵν -ίνν 

πάσχοντας, ἔν καὶ μητρὶ διαφορὰν ἔχει} |- -Ίν -ᾗ- -]ν ν μᾗν -ἷν . 

ΠΑΙ. Παλαιὰ καινῶν λείπεται κηδευµάτων, «Τὸ ]ν-]--|--ἰν-|--ίν- 

κόυκ ἔστ᾽ ἐκεῖνος τοῖσδε δώμιασιν Φίλος. [--ἰν -]- -]ν-ν -ίνν 

ΤτΡρο. ᾽Απωλόμεσθ ἄρ, ἔι κακὸν προσοίΐσοµεν |ν -]ν -[» -ἰν -τν -ιν ω 

νέον παλαιῷ, πρὶν τόδ ἐξηντληκέναι, ἱν-ν ---ἰν---ἰνν 

ΠΑΙ.᾽Ατὰρ σύγ’. ὂυ γὰρ καιθὸς ἐιδέναι τάδε [ν -ἰν -Ι- -ἰν ν -]νν 

δέσποιναν, ἠσύχαζε, καὶ σίγα λόγον» 50 |- -ν -ᾖι» -ᾖν -]- -]ν ἁ 

ΤΡΟ. Ὦ τέκν᾽, ἀκούεθ ὄτος ἓις ὑμᾶς πατήρ; |--ἰ--ν - [ν -]ι- -]ν ο 

ὝΟλοιτο μὲν μὴ, δεσπότης γὰρ ἔστ ἐμὸς, ἱν-ίν---Ιν-Ιν-ινν 

ἀτὰρ κακός Υ ὢν ἓις φίλους ἁλίσκεταν. |» -ν -ᾖ- -ι» -]ν -{» ω 

ΠΑΙ. Τίς ὃ ὀυχὶ Ὀνητῶν: Αρτι γιγνώσκεις τόδε, |--]ν-]- -ἰν-|--ινν 

ὡς πᾶς τις ἁυτὸν τοῦ πέλας μᾶλλον Φιλεῖ, 96 |--|--ἰ--Ιν-]--ἰ-- 

ὃν μὲν δικαίως, ὃν δὲ καὶ κέρδους χάριν, |--ἰν-- -ν-Ι- -ικν 

ἐν τούσδε γ ἑυνῆς ὀύνεκ ὂν στέργει πατήρ: [--ἰ--|--Ι--|--ἰν- 

ΤΡΟ. Ἴτ', εὔ γὰρ ἔσται, δωμάτων ἔίσω, τέκνα. |ν -ἰν -- -ἰν -Ι--Ινν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΑάΗΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΤΡΟ. Και Ιάσων εζαγέξεται παίδας πασχόντας ταύτα, ει και ἔχει διάφορων κήτρι; ΠΑΙ. 
Καύων κἠδεύματων παλαία λείπεται, Ναι Εκείνος ουκ. ἐστι Φίλος τοίσδε δώμασι,. ΤΡΟ. Απω- 
λομέσθα άρα» εἰ προσοίσοµΕν γέον κάκον παλαίω, πειν εξηντλήπεναι τόδε. ΠΑΙ.΄Αταρ σύγε 
ἠσυχάζε, και σίγα λόγον γαρ ου καίρος δεσποίγαν είδεναι τάδε. ΤΡΟ. Ω τέκνα, ακούετε δίος 

πάτος εις ὕμας 1 Μεν µη ολοίτο, γαρ έστι έµος δέσποτης, ἅταρ γε ἁλίσκεχαι ων κόκος εἰς 
Φίλους. ΠΑΙ. Δε τις Ὀγήτων ούχιε; ΄Αρτι γιγγώσκεις τόδε, ὡς πας τις Φίλει ἁύτον κάλλον του 

πέλας, ὃν μεν δικαίως» Και ὃν δε χάριν κέρδους ει γε πάτηρ ου στέργει τούσδε δύνεκα εύνης 5 
ΤΡΟ, Ίτε, τέκνα, είσω δώµκατων, γαρ ἔσται Ευε 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

ΝυεςΕ. Απά ψ!]] φ45οη επάιτε ἰΠαί Πὶ5 5οης 5δα/ΠεΥ δΗοΠ-ἰγεαίπηεῃί, 
ενεη αἰίλοιρΏ Τε Ώας α ἀϊἰπετεησε ση] {πο πιοίῃες ὁ 

Τυτοπ. ΤΏγουρΏ ηενψ οοΏηπεςιἶοΠ5 {Π6 οἷά αΓε ἀεδεγίεά, απά Ίιε ἴς 
πο-Ίοηςσευ {γιεπαά]γ {ο πίς {ααχ]]. 

ΝυΗΡΕ. Με ατα τηε ον, 1{ νε αάά α [ΓεδΏ σαἱαπίγ {ο {πε οἱ, 
Ῥείογε 1{ 15 σοί-ονεΓ. 

Τυτομ. Ῥυέ ἆο (που ὂε απἱεί, απά Κεερ-εεοστεί {Πε τερογέ; {ου ἴπεια 
15 πο οεσᾶβῖοη {ογ ού ΠλδίΓεςς {ο ΚΠοι-οξ (εδε-Γαπ]οίς. 

ΝυΠεΕ. [Το (με (άνοπ.] Ο οΏ]]άτει, ἆο γε πεατ νΏαί γουι {αίπεν 
ἱ (όνγαγάς γοιὲ ΓΤο Λετδεί{.] Ὑεί πιαγ Ἡε ποί ρεγῖδῃ, {ου Ἡε ἶς ΠΥ 
πιαρίετ---Ρυί γεα]]γ Τε ἴ5δ Ρτονεά το Ὀο (γεαο]ετοιΙ5 {ο Πἱ5 {γιεηάς. 

Τστοκ. Δπά ΦΠο οἱ ππογίαἰς 15 οίΏεινγίςεὸ 15 { οπΙγ Πο (οι ατί 
Ἱεατηῖηρ {Π5, (Παί ενεΙΥ οἵιε Ίουες Ἠ]πηδεί{ Ὀοίέετ (παη Πἱ8 πεϊψῃθου; 
δοΐπε ἰπάεεὰ γη ]μδίίσοε: (πουρῇ οἰπεγς ασαἱᾳ, {ου αἀναηίασε---Ί{9ο Ιέ 
Ῥε ἰΠπεῖγ {αίμετ [κος ποί {πεςε, (ωγοιιρ]ι-Π]9-{οπάπεςς-οί α Ὀγϊάα|-Όες ὃ 

ΝυκςΕ. «ο, «πάτε, Ἱπίο {πε ραίαςσε--- {ου αἰὶ νυν] Όε πνε]]. 

79---14. ταῦτα πάσχοντας, ἔλει βιι[]οτ- | Ἰοάέα, νν]ι]οϊι 1 Ίνανο γεί 86εη, πέλας 18 
{πρ ἔ]ιεδε {]ηρς, ννλ]οῖι 1β Ἀσγεραρίε.ίο | ψἰοιί αη αεσεηί; Ὀξ ΕΙ ομη]ρεῖοη 
Όπε τοεεῖς Ιάΐοἵη, Ραΐ Ἰηδῖρῖᾶ Τη Εμισ]ίδ, |. οοηδἰἀἆθγ 4Ώ 6ΓΤΟΥ οἵ (ἶχε Ργεβς, κο πὶσ- 

75. παλαιὰ, μιά εΓδ5ίαηΏᾷ κηδεύµατα., τω {ΟΥ πίστω, Ιπο 92: ΟΥ ὁύπω, πε 58. 
78. ἐξηντληκέναι,δθε ἐξαντλέω, επ]ιαύτίο. 96. δικαίως, )αδέ1ν: κέρδους χάρω, /Γογ έ]ιε 
89. ἁλίσκεται, ἴδ οἰατ]ι-οοπυϊείεά: ὢν | 8α]εε ο{ αἀταπίαρε οἱ ραῖπ. 4 

κακὸς, θεῖπρ α ὐαά πια, Εἶαί ἵν, ϱ/ θείπβ α 67. στέργω, { εῦτασε τοέ]ν παέιιγαί α]- 
ώ θαά Ίπαπ---μ Αηρηοίςπη. /εοίἴοη, οἱ νι παίτιγαἰ Γοπάπθθα: ὀύγεκα 

85. η αἲὶ εἶια εἀϊΠοις ο Ῥοιβοπ”ϐ | ἐυνῆς)ζοΥ έἶιε 4αἱεε ϱῇ α ὐεά. 
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Σὺ ὃ) ὡς μάλιστα τούσδ ἐρημώσας ἔχε, |» -]ν -ν -|ν -[- τιν» 

καὶ μὴ πέλαζε μητρὶ δυσθυµουµένη. 90 |- -]ν -]ν -τν -[- -] .- 

ΗἨδῃ γὰρ ἔἶδον ὄμμα νιν ταυρουµένην |- -]» ιν -ἰν -|--ιν- 

τοῖσὃ, ὡς τι δρασείουσαν, ὀυδὲ παύσεται |- -]» -]- -ν -ᾖν --- ω 

χόλου, σάφ ὄῖδα, πεὶν κατασκΏψαί τινα [ν-ἰ- -Ί- -Ιν -Ι--ίνν 

ἐχθρούς γε μέντοι, μὴ φίλους δράσειέ τι. |--ἰν -Ι--ἰ--ι--ινν 

ΜΗΔΕΙΑ. }. 
Δύστανος ἐγὼ, μελέα τε πόνων, 9ὔ |- -[ν - -ᾖν - -]ν ων -- νι 

ἰώ µοί µοι, πῶς ἂν ὀλοίμαν» |- -|- -]- » ν]|- . Ν 

ΤΡΟ. Τόδ ἐκεῖνο, φίλοι παῖδες' μάτηρ |» ν -]ν . -]- -|- - ἔ 

κινεῖξ κραδίαν, κινεῖ δὲ «χόλον. |- -]» ω -]- -ιν ων - τ ς 

Ὑπεύσατε «ᾶσσον δώματος ἔΐίσω, |-- » -]|- -]- ν -|- - ; τν 

καὶ μὴ πελάσητ᾽ ὄμματος ἐγγὺς, 100 |- -ιν .ό -]- ο ν]- σα , η 

μηδὲ προσέλθητ’, ἀλλὼ φυλάσσεσθ᾽ [ων] νν]-- ον 
ἄγριον ἦθος, στυγεράν τε φύσιν |-νν]- ντ -ίνν- 

Φρενὸν ἀνθάδους. |» ν -|- . Αγια. οός 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΠΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙ5Η ΔΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε συ έχε τούσδε ὡς µαλίστα ερηµιώσας, καὶ µη πελάζε δυσθυμιούμιενη µήτει. Τας ήδη είδον 
νιν ταυρούμενην όµιµια τοίσδε, ὡς δρασειούσαν τι οὖδε παύσεται χόλου, οίδα σάφαν πειν κατα- 
σκήψαι τίνα᾿ ΓΕ μέντοι δρασείε τι ἔχθρους, µη Φίλου. ΜΗΔ. Δυστάνος έγω, τε µέλεα πό- 
νῶν, ίω ο Μο, πως αν ολοέμαν» ΤΡΟ. Τόδε εκείνο, Φίλοι παίδες µάτηρ κίνει κράδιαν, δε 
Κύγει χόλο. Σπεύσατε »άσσον είσω δώµατος, Καὶ µη πελασήτε έγγυς όµµατος, µήδε προ- 
σελθήτε, άλλα φυλασσέσθε άγειον ήθος τε στύγεραν φύσιν αυθάδους Φεένος. 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

[Το ελε Τιογ.] Ῥαϊ 4ο γοι Κεερ ἰπεςε α5 πιο] ας ροβεῖθ]ε οιι{-οί- 
ἰλλε-νναγ, απ οοπἀμοί ἴπεπι ποῖ ηεαν {Πείγ οηταρεᾶ Ιποίπεν. Εου οί- 
ἰαΐε 1 Ώαγε δέεη Ἰετ Πετοε]γ-σ]αποῖηπσ Ὠεγ εγε αροῃ {Πεπι, α8 1 σοΐησ 
ιο Ρετρείταίε νοπΠείΠπίησ-ιγ]οκεά; Πο ν] ἶιεσραςε τοσα πετ {1ΓΥ, 1 
Κπον Γα]]-ννε]], Ῥείογε ουεγν/Πεἰιπῖησ 5οπἹε-οΏθ. Μαγ Ξπε6, ΠΟΝΕΥΕΓ, 
εχεσουῖε Ἠεγ Ρυγροςε, ΨΠαίενεν ἴ{ ἶκ, ο πει οπειηῖθς, ποί Ἠετ Γ{Γἱεηάν. 

Μερεα. [1η μἶπ.] γειο]ι! αί 1 απ! Απά Ὀγοκει-άοντ ὉΥ πηῖς- 
[ογίππεςδ! Ίου πε! Ὁ ππε! Ηον οαμ [ ἀεδίγογ-Πιγβε][ὸ 

ΝύΠΣΕ. Τηετε Ι{ ἶ9, ἆεατ γου(ῇς:---γοιγ πιοίῃευ ἶ5 τουδίησ Ἠετ οἶπο- 
ἱερ, απά τουκίπρ ει νγαἰ! ΠΗαείεη αἰοΚ]γ Ιπίο γοιν οἈαιηρες, απἀ 
αρρτοαςὴ Πο υνεηίπ ες 5ἱσῃι, πος αάναηςοε (ονγαγάς πετ---Όαί 5η 
χε βαγαρε Ώααιους απά Ὠογγίά (εππρετ οἱ πετ Ιπίτασίαθ]ε ππ]πά. 

89. ἐρημώσας, Πιαυίπρ εοπνειεᾷ ἔ]ιεπι ἐο 
δοἱξέιιάε---έο ργζυαοι]----έο γε((γεηλοπέ. 

91. ταυρουμένην ὄμμα, Ῥι» {ἱπρ οπ, ἄδ ο 
163 εψε, α ὑι Πεγεεπεθφ. 

95. κατασκήπτω, { τωδ ἐπιρείιοιδίψ, 
95. με πιείτε, ννηίοἩ, ἔτοπι {ια Ὦθ- 

εἰηηίηςρ ο λε Ρ]αΥγ {ο ν6ιδο 94 ἴπο]ιι- 
βἰνο]γ, ἶ5 ἰαμχδῖς ἐγίπιείεν,ἶ8 εγο οαπς- 
εἀ {ο απαρωρ»ίίο ἀῑπείες, εαεῇ δυζήςθὴ 
εηάῖης νν τί Εἶχθ οἱοδο οί α ννοτά. ΥΝ Ίθῃ 
νι (χε τεγπηἰπα(οη ο α {οο α ποτά 
τεγηηϊμαίες τητουρῥ]οιί {πε νειςε, ἴ1ε 
απαραρείῖς 8ΥδίΕΠΙ5 ατ6 ΠΙΟ] ΠΟΓΘ ΠαΓ- 
η]ΟΠΙΟΙΒ (παἨ ννλθι οἱ θγννῖθε δ1οἩ αγθ 
νειβε» 08,99,100, απά 109, 1η Ως ραᾶρο. 
Άπ εχοερίίοη, Ἀονγεγει, πιαΥ ὃε πιαάε 

. 

ἵη ἴιε ραναπῖας οἳ απαραῖϊῖς ἀἰπιείες 
οαίαἱεοῖῖς, ἵπ ννῖοἷι έἶπε Εἰητά {οοί, απἀ 
ενεη {Ἠθ δεοομά πεεὰά ποί επά ψῖ(]ι α 
νοτά. Τη ρεπεγα! (16 (μϊτά {οοί οξ α ρᾶ- 
ταπηίας εἸοι]ά Ὦο απ απαρΏ»ί, γεῖ Βό- 
ΡΙος]θ», (ά, Τντ, 1911, Ἰαδα δροπμἀεθο, 
απά Ἐδεμγ]ας, Ῥτ. Ψἱποι. 117, ἃ ΡΓΟ- 
εεἰειβπια!ῖο, Τε Ἰα5ΐί »γ]]αθίε οΓενεΓγ 
ἀπαραρίΐο νθ6Γ8θ ἴνας {χε δαππε αΙαΠΤΠΙΥ 
Ειαῖ πο ογ]]αῦ]ο ννοι]ἀ Ἴανε, ΙΓ εαστῖεά 
ίο ἴπαο ὑερίηηπῖης οἱ [να πεχῖ νεΓΒδε: 
ποηςσθ (ε πα] ογ]]αῦ]ες ἵπ γείςεΒ 98, 
100, 109, εἰιοτῖ ῥετ 6, ἃτε πιαϊκεά Ίοηρ. 

100. ὄμματος ἐγγὺς, Π{ετα]!γ, πεα)’ Λε 
εφε, ἴἰιαῖ ἶ5, ἐπέο Λεγ ΡΥέδεπεε. 

108, ἀνθάδης, αγγοραπέ, δεί/-ιοι{εᾶ. 

ὅδ,, 



15 104. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 
..) 

δ 
/ ο ε 3 ο. τε νυν, χωρεῖθ᾽ ὡς τάχος ἐίσω. |» ω -|- -|- ν ν]- κ Φλώμα 

” 2 Γὴ 3 Ἡ ὁ πα ημας ο πομ μ 
ερ ε εἰ] 1 ν 

νέφος διμωγῆς, ως τάχ᾽ ἀνάψει |» | -|- -]- κ. ν]- το ᾿ Αν 

/ 9 ο εος 2 / | ν ς 
μείζον, υμω τι ποτ εθγασεται |- .ό »]|- -ᾖ τὰς -]ν Μου ώς 

ει 
μεγαλόσπλαγχνος, δυσκατάπαυστος |» » -|- -]- ν »|-  υεὴ ν 

ψυχ”, δηχθεῖσα κοκοῖσιν |- -]- -ᾖ» ω -]» ἁ «7 Ά7]εγαιαο, 

ΜΗ. ἸΑἴ αἲ ἅγ ἄἲ, 110 |--|-- -ὖτικλ Ἔαιε 
ἔπαθον τλάµων, ἔπαθον μεγάλων |» » -|- -ν ν -ἷν Μπο ον 
5 3 νω 5 , ο ' 

ἄξι ὀδυρμῶν' ὠ κατάρατοι |- μή .|- -|- ν ν|- ϱ ὦ/ τάς η 
ο αν . εσ - 

παΐδες ὄλοισθε στυγερας ματρὸς |- » -|- -[- ω -]|- - . ν 

ξὺν πατρὶ, καὶ πάς δόμιος ἐῤδοι. ν |- ω ν|- -ν ω -|- 3: -Ει721 /άΐ 

2 3 
ΤΡΟ. Ιῴ οι µου» ἰὼ τλήµων. 11 |- -|- -]- -|- - Ἅ 

Τί δὲ σοὶ παῖδες πατρὸς ἀμπλακίας |» ν -]|- -ν ω -]ν ας. 

µετέχουσι 9 τί τούσὸ ἔχθεις 9 Οέμοι, |- ν -ω - -]- -]|- -- . 
ε ε ” ι δ 

τέκνα, μή τι πάθηθ ὡς ὑπεραλγω. ' |» ώ -]ν ν -]- ν ν|- - μι 
͵ Ἀ ἤ ᾿ 

Δεινὰ τυράννων λήµατα, καΐ πως |-ν »|- -]|- ν »]|- - . ο 
3 -- Ἶ 

ὀλίγ ἄρχόμενοι, πολλὰ κρατοῦντες, 1930 |» » -ᾖν ν -|- υνιτ- ο ξ 
’ 

χαλεπῶς ὀργὰς µεταθάλλουσιν. |ν ων -]-- -ν ν -|- αλ ιοδὴ π 

ΤΗΕ, ΟΒΡΕΕ, ΑΝΡ ἘΝΟΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Ίτε νυν, χωρείτε είσω ὡς τάχος. Δε δήλον γέφος οιμώγης εξαιρόµενον άρχης ὡς τάχα ανάψει 
µείζονι Ῥύμιω' τι πότε µεγαλοσπλάγχνος, δυσκαταπαύστος ψύχη εργάσεται, δηχθείσα κα- 
κοΐσιΣ ΜΗΔ. Αι αἱ αἱ αι, τλάµων ἔπαθον, ἔπαθον άξια έἔγαλων οδύρµιων ω καταράτοι 
παίδες στύγερας µάτεος ολοίσθε ἕυν πάτθι, Και πας δόµος ἔβρι. ΤΡΟ. Ίω µοι μοι, ἵω 
πλήµων. Δε τίσοι παίδες μετεχούσι αμπλάλιας πάτρος» Τι έχθεις τούσδε; Ὀέμοι, τέκνα, 
ὡς ὑπεράλγω µη παθήτετι. Δεία λήµατα τυράννων, Και πως αθχόµενοι όλιγα» πρατούντες 
πόλλα, μεταθαλλούσι όργας χάλεπως. 

ΤΕΑΝΒΙΙΑΤΙΟΝ. 

(ο {πεπ, Ργοσθεά-ἵῃ α5 {αρί-α5-ροβεῖρίε. Ἐογ ἵί ἱ5 εγἰάεηί, (παί (πε 
εἶοιιά ο{ ἀεεραῖγ αοουπη]αίεά {Τοπ (πε Ὀεσίπηϊηρ,, ΥΠ] γεγΥ βἰιοτί]γ 
Βαπηε-{οτίὮ γΙιῃ ργεαίετ νεπειππεποο. ἨΠαί (πε νψ]] εντ Ππὶσηίγ 
Ἱπιρ]ασαβΏ]θ 5οαἱ αεΏενε, εχαδρεταῖϊεά ὉΥγ Ἰ]ςὸ ΓΕπευπέ Τωίογ απά έε : 
ἔωο Οµάγεν.] 
Μεσα. [Ηέέπ.] Αἰας! αἶαφδ! αἰα5! αἰας! 1, α υγείοἩ, Ἠαγε εηπ- 

ἀωγεά---ΊΊανε επάωγεά (πσεαίπιεηί ἀεδετνίηςρ οϐ απουπάεὰ Ιαπεηία- 
Που. ΟΠ! γε ασσυγεεά οὔεργίησ οἳ α ἀῑδεοηφο]αίο ΠιοίΏες, ΠΙαΥ γε 
ΡετίεΏ υγ γοιγ ΓαίΠετ, απά ΠΙΥ ἴπο ΨΠο]ε Ποιδε δ[η]-η-γυίη. ΄ - 

ΝυπεΕ. [Το Λετδε[{.] Ὢοεν πε! Ο Με! ΟΠ! άπΠαρρΥγ ωε! Ῥαΐ {42 
ψΏγ ατε γοιγ Ὦογύβ πιαάο ΡατίαΚκετς οἱ (Ππεὶν [αἰπετ”5 ωἰδοοπάμοί ὃ 
ἨΡΗγ Παίε γοι (επ ὃ | 

Ὦ/οεβ πιε, οἡ]άγεη, Ώον” 1 ργ]ενε-αὈονε-λεάδιαγε, ]εσί γε δαΠεγ Πατ. 
Οτυε] αγε ἴπε ἀἱδροδίί]οη5 οξ Ργῖποες, νο, αφ Ιέ ννογε, οου(γο]]εά ἵπ {ευν 
ἰπίησς, αὈκο]ιαίο ἵῃ ΠΠαΗΥ, γειηῖί {Πεῖγ δίεγη-ρυγροςες υι-άΠΠει]ίψ ! Ἵ 

1056. Μπεριανε «οπ]θοίιιγεά δηλοῖ δ, 119. ἄξια, ἐ]ίπρβ ιοογέ]ιή; Μεγάλων ὁ- 
ψηλοί (α8 Ῥοτβοῦ νετ} 541 οὔβθγνεςἙ) | δυρκῶν, ο ϱγεαί υραίπς». 
ΔΏΥ αρρατεηί πθοθβεῖίγ. Ἐξαιρόμενον, Ταῖ- 118. πάθητε, 2. Ρ]. 2. 8οτ. 5]. αοί. 
θεά οἱ ρ-Ιήτεά. ο{ πάσχω, { δι[ευ. 

106. ἀνάψει, εἰ ὑίαζο Γογέῇι, 9. δΙΩΡ. 119. καὶ,  Ώανε Πετε τεπάεγαά «01ο, 
1. Πιτ. 1πά. αοἲ. Ο{ ἀνάπτω, αοεέπᾶο. νυη]ο]ι 6ΘΙΩ5 {ο Ὠθ {πε (Τ1θ πιεαΠῖης, 

109. δηχθεῖσα, ϱπαιοεά οἳ ὑϊέίεπ---εεθ | 8ἴπος ἀρχόμενοι, ανά κρατοῦντες Ἀσ[θς γγῖ(]ι 
δάκνω. ῶμϊβνενεε ἶδα ρατῳιιίας, απ {χε | τύεαννοι πηἀειείοοά, απά πο νιὮ λή- 
Ὠθχαί, αΏ απαρακῖῖο ΠιοΠΟΙΙΕίΘΡ. µατα. ἃ.Ι{θταΙ]γ, απἀ ας { οοπέτο[[εά.---- 

α. 
ορ ο. 
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Ἔκλνυον φωνὼν, ἔκλυον δὲ βοὰν 

ΜΗΔΕΙΑ. 192. 19 

Τὸ ὃ ἄρ᾽ ἐιθίσθαι ζην ἐπ᾽ ἴσοισιν |» ω -|- -|- ν »]- -- 

κρεῖσσον᾽ ἔμοιγ ὀῦν, ἐν μὴ µεγάλως, |---]|--Ι- ἵνν- 
ῶ8 ο 22»/ / ! σὙ 

: ὀχυρῶς γ ἔνη καταγηράσκειν. |» “-]- -ν ω -]- τόν ὃ, 

Τῶν γὰρ µετείων, πεῶτα μὲν, ἐιπεῖν 125 |--ἰνν -|-νο-- ο. ε 

υπὀύνομα νικώ, χρῆσθαί τε μακρῷ |- ν -[- -- -|» ω.. | β 

λῷστα βροτοῖσιν τὰ ὃ ὑπεροάλλοντ᾽ π |- . .|- . [ν . -|- κα ρ 

ὀυδένα καιρὸν δύναται 9νατοῖς' |-νν]- εν -|- -ἲ « 
” , έ 

μείζους δ) ἄτας, ὅταν ὄργισθη |- -|- -[» ω -|- ον 

Ζ7”. 180 |- -|-ᾖνν -ἰ-' / 3/ 3 έ 

δαίµων, ὀΐκοις απέοωκεΥ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τᾶς δυστάνου Κολχ/δος |- -|- -[-ν η . «Οτι 2.Ἅό 

ὀνδέ πω ἤπιος; Αλλ', ὦ γεραινὰ, |- ν »]|- ν ν]- -» υ 4 ας, 

λέξον' ἐπ᾽ ἀμφιπύλου γὰρ ἔσω |- υν]-νν]-νν]|-ε «57. 

µελάθρου βοὰν ἔκλυον' 190 Ίνν - ν]-ννν βγερς 2 Ά 

ὀυδὲ συνήδομαι, γύναν, |- ν -]ν -]νν (ισ 3 4 

ἄλγεσι δώματος, ἱ-νν]|-νν 2ος. 

ἐπεὶ μὴ φίλιω πα... κ ος λ. λ άν οἳ 

τηξ ΟΝΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε άρα το ειθίσθαι ζην ἐπι ισοίσι κεείσσον' ουν εἰ εμοίγε καταγηράσκειν όχυεως Υ8 εἰ µη 
μέγελως. Γαβ μεν πεώτα είπειν το όνομα των µέτριων γύκαν τε χεήσθαι µάκρῳ λώστα βεο- 

τοῖσι" δε τα ὑπερθαλλόντα ούδενα καίρον δύναται Ἀνάτοις" δε δαίµκων, ὅταν οργίσθη, απεδώκε 
οίκοις µείζους ά άτας. ΧΟΡΟΣ. Έκλυον φώναν, δε έκλυον βόαν τας δυστάνου Κόλχιδος" οὖδε πω 

μπιος) Άλλαν ω γεραία» λέξον" γαρ ἔκλυον βόαν έπι έσω µέλαθρου αμφίπυλου" ούδε συγήδοκαι, 

γύναι, άλγεσι δώµατος, ἔπει μὴ Φίλια πεκράνται. 

ΤΠΑΝΞΙΑΤΙΟΝ. 

Ηεποε {Πεν {πε Ὀείης-ασσπείοιησά {ο νε ἵη 9οΏεΓ-οἰγοιηηδίαησες 
ἶ Όδρί:----ΨΠεγείογε Ώε Τί πηῖπο {ο ναχ-ο]ά 1η-εεουγῖίγ αἱ Ἰεαρί, ΙΓ ποί 
Ἱη-αρίοπάογ. Έογ γεαί]γ, βγεί-απά- [οτεπιοδί, {ο πιεπί]οῦ (ε Παππε ος 
πηοάεγα(ἴοη ἶδ Ἱπροδίης, απά οεγίαΙΏ]γ {ο εΠΙΟΥ Ιῖ, 15 Ὦγ [αγ (πε πιοξί 
ἀερίγαῦ]ε {οῦ πποτίαἰ5: οἩ. {μα οίπεν Ὠππά, εχεεξς-οί-σοος-{ογίμπε 8 
αἱ Πο πο Π{]ησ {ο πΊαη; Όεσαιιδε {Πε ἀεῖίγ, πει ργονοκεά, Πεαρε- 
ἵη-γενεησε 4ροῃ {απη]]ες (Πε ππογε σγίενους ἀ]δαρίεις. 

Οποιυ». [Επίείπς.] 1 εαγὰ {πε νοῖοε, γεα, 1 Πεατά (πε ϱΓΥ οἱ ία 
πΠΏαΡΡΥ Οό]ελμίαη :---ἶδ ἳε πο ΠΟΥ γεί αρρεαςεά ὃ [Το τε Νωνε.] 
6οπε, ασε πωαίγου, ἰεἰ] πηε:----Γου 1 Ἠεατά α 5Ἠγίείς ἔγοια ΠΙη επαί 
αρατί]εΏί πι [οἰάίπρ-ἆοοτδ; πογ απι 1 ἀείρ]νιεά, Ο ννοπιαη, αἱ Εἷιε 
α[Π]οί]οις οἳ (πε {αΠΩΠΥ, 5ἱηος ἰΠίηρς απρ]εαδαπί ατε ἵπ ασ1αί]οι. 

4 
|- - -|- -ᾖ» - -ν .- 42.02. ήο. 

199. ἐιθίσθαι, ιο ϊπβη](1νθ πιοος {αΙκθη 
βαυθίαη{ϊνε]ν: ζην, ἵῃ ιο Ὀοσίς ἀῑα]εοί, 
{ου ζῶν, Ρεν. [ωᾷ ἀοί, οἱ ζάω, 1 15ο. 

126. γοῷ, οΟΠΩΙΟ8; χε ρ]γαδε πιᾶν 
Ρο χομάονεά (ιδ: ἐλε 06Η πιεπέίοπι ϱῇ έ]ιε 
πανιο οἱ πιο ενα ἴοπ οαγγ168 ἴπ 1έ απ αγ ο 
ο ΜΙΜιαλὴ, έ1ιο οι)οψπιοπί ϱ/ 1 ἓς ὐ1ΐ99, 

147. τὰ ὑπερράλλοντα, Εἴπρ9 ἐοο εποεῖ- 
εἴεπέ - ΟυΟΥ-ΡΡΟΝ Ῥέγοιιδ- οἰγοιιηδίαποςν, 

1 28. ὀυδένα καιβὸν δύναται, 6αΊι αἱ Ίο ἐἶπια. 
190. ἀπέδωκε µείζους ἅτας, Ιιαέ]ι ϱἴοειι- 

η γεέΥη {ιο σγεαίον ἀἰφαδίειν. 
190. Εὶ5 νοτες ἶ5 α ραόμῖς ἀϊπιοίου, 

απᾶ 116 ηοχί 19 α οἰοπίαπιβῖο ἀῑπιείες, 
οοηδίκίῖης ος α οἰογίαπιβη8 απά 4η ἵαπι- 
δις ΑΥΖΥ5Υ. Τ]οςο νο, ντ ἨΤογε!!, 
οὐ]θοῖ ἴο Ἰαπιβί 1 οπονίαηὈῖς νογδος, 
πιᾶν 6ζαπ {ῖδ Ἠηο 5 απ ερίῖ-ολοτίαπηρίς, 

198, ΤΊεγε αγο ΠιαΠΥ τοβάῖησθ ος 18 
γεισε, {ου υν]]ο] 966 Εἶχο ποίς ἵπ ΏΟΙΔΟΠ. 
Κέκεανται, αγε θεῖπρ πιϊπσίεᾶ ος οοη/οιιπᾶ- 
εἆ ἰορεί]ιε. Τιιε ἄπαὶ Ιείζες ΟΕ φίλια ἵ8 
Ιεπρίπεπεά ὮΥ Ροοίῖς Ποθπος. Τε 1η8- 
έτο ἶς απίἹεραδιῖο πιοποπιείει η απ 
Ἰαπηρῖο πποποιπείον Ἠγρειπιείεγ,. 1έ 
ΠΣΥ, ΠΟΥΥΘΝΟΣ, Ὦς «οαππεά ἀῑπεγεπί]γ. 
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ΤΡΟ. Ὃυκ ἐισὶ δόµοι' φροῦδα γὰρ Ἴδη [--ινν --νν]|-- ᾿ ἃ 

τάδ ὁ μὲν γὰρ ἔχει λέκτρα τυρώννων᾽ 140]νν εν -|-νε]-- ς ν 

ἡ δ) ἐν αλάμοις τάκει βιοτὰν |--ἰνν---ίνν-  Ὁἳ 

δέσποινα, Φίλων ὀυδενὸς ὀνθὲν |--ινν-||-ν -|- ΕΛ. - 

παραθαλποµένα Φρένα μύθοις. [ων -]νν-ον-|-- αγ” 

ΜΗ. Α{ ἆῑ' διά μου κεφαλᾶς Φλὸξ ὀυρανία |- - ν -]ν ν -ᾖ- -]ν ν.- ) ξ ες 

βαίη' τί δέ µοι ζην ἔτι κέρδος : 146 |--Ινν-|-νν]-- ν . 

Φεῦ φεῦ' 9ανάτω καταλυσαΐµαν, |-- -]» Ὕ-]νν -]|- - η 

βιοτὰν στυγερὰν προλιποῦσα. τν -Ίνν νυν -ιν -Ζαγ- 

ΧΟ.᾽᾿Αἴες, ὦ Ζεῦ, καὶ γᾶ, καὶ φῶς, [Στροφή.] [νν]|- -- -ἰ-- ο 

ἰωχὰν, δίαν ἅ δύστανος |νν-|- -]- -|-- ϱἱ 2ΝΕΜΟ 

;. µέλπει νύμφα: 120 |--|-- γ΄ Αι Ἅαςε 
.ω ές σον ποτὸ τᾶς]άπλάστον ἱν-νν]-ν-- δν. 

ν /κοίτας ἱἔρος, ὠ]ματαία, |--νν]-ν-- , ο : 

δν σπεύσειὶανάτου τελευτάν; |--νν]|-ν-- 198 

ή ἸΜηδὲν τόδε λίσσου᾽ |- σον »]ι- -ᾱ η΄ 77.2. 27. 

) ο. δὲ σὸς πόσις 105 . ν]|- ω]υ Ἡ θά Αη, 

καινὰ λέχῃ σεθίζει, |-νν -Ιν-|-ὰ ΄ Ολυ 2 ἂν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΕ, ΑΝΏΌ ἘΝΟΩΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΤΡΟ. Δόμοι ουν εἰσι' γαρ τάδε ήδη φρούδα᾽ γαρ μεν ὁ έχει λέκτρα τυράννων, δε ἥ δεσποίνα τά- 
κει βίοταν εν άλαμκοις, παραθαλπόµενα φρένα ούδεν μύθοις ούδεγος Φίλων. ΜΗ. Αἱ αι’ ουρά- 
για Φλοξ βαίη δία κέφαλας κου δε τι κέρδος µκοι ζην ἔτι} Φευ Φευ’ πεολιπούσα στύγεραν βίο- 

/ ’ κ ε/ / ε / / 

ταν καταλυσαίµαν »άνατω. ΧΟ.΄Αἴες, ω Ζευ, και γα. Χαὶ Φως, δίαν ίαχαν ἆ δυστάνος γύκφα 

µέλπει; Τι πότε, ω καταία, έρος τας κοίτας απλάστου σπεύσεισοι τελεύταν Φάνατου» κάδεν 
λίσσου τόδε' δε ει σος πόσις σεθίζει παίνα λέχην 

ΤΕΑΝΒΙΗΑΤΙΟΝ. 

ΝυΠδΕ. Τμε {απι]γ 15 ΠΟ-ΠοΓε---{οῦ ἴποδε-επάθαγιπεπί5 γε ΠΟΥ’ 
γαηἱδηες:---αγ, Ιπάεεᾶ, Ἡε ἵδ-επ]ογίηρ (πε Ὀεά οἱ τογα]ίγ, Ὀαί ΠΙΥ 
Ιαάγ 1-γναξί]ησ-αναγ Πεν Ιίε Ἱη Πεγ εΠπαπΏεγ---Μοοί]εά ας (ο ευ 
πη]ηά 1Ώ ηο ἆεσγαεε ΒΥ (ἶιε ννογάς οἱ αΏΥ ο{ Πεν Π1επάς. 

ΝΤΕΡΕΑ. [ΜΗ λίπ.] Αἰας! αἰα5! Ο ΠσΠιπίηρ οἱ πεανεη, ἀατί (τοιιβΏ 
ΠΥ Κι] :----ἴος ννΏαί αἀναηίαρε ἰ6 1έ {ο Πῃε {ο ]ΐνε ]οηςετ ὃ [τοαπίπρ 
ἰοιᾶ(ψ.] ἩΝ εἰ]-α-άαγ ! ννε]]-α-άαγ! Οσϊίῖηρ α πιῖδεταρ]ε εχἰςίεηςε, 1 
ια]! βηά-α-Πανεη {π ἀεαιῖ ! Γογδασπιδ.] 

ΟΠοκυς. Ὠϊάδί (οι Ἠεατ, Ο ο ἀρίίετ, απἆ ου ἙΕατίῃ, απἀ ἴηοι 
11511, ννΏαίὶ α εἈν]εὶς έπε ἀῑδοοηβοίαίε 8ρουε υ{ίεγεά ὃ 

ΊΝΗΥ, ενετ, Ο Ιη[αίπαίεά ν/οπιαη, δια]! (ΠΥ οοΏσθΓΏ {ΟΥ {ΠΥ σουσῇ 
ἀθδετίθεά, Ἱαρίεη οἨ (πεε ἰπθ «οΠςΙΠΙΠΙΒΙΙΟΠ οί ἀθαίπὸ Όπ πο οσουπί 
ΡΓαΥ {ου (Πίς:---αά (Πποισα (γ Παξῦαπά Ὃε οεουργίης α [γε Ρεᾷ, 

199---140. ΈῬοτβοπ {ο]]ς 118, ἶναί αἲἲ . 144. Αἲ ἂν αγο ἔννο εχίταπιθίεΓ γ]]α- 
Μ85.απά πιοβί ϱ1151019, άν φροῦδα τάδ ΄ υ1θῬ, οοπδ {1ης νν]αῖ Ηεγπιαπη νου] 
ἤδη" Ὁ μὲν γὰρ ἔχει λέκτρα τυράννων, Το 11ο οαἶ]α ΒΑ 615, 0η {πὶς νοιβε; Ραέ,ΡΓΟΡΕΓΙΥ 
ἀείτιπιεηί οἱ υοῖ]ι νευςες. μαι αηγ 4θ- : ερεαΚκΊης, {ΠεΥγ Όε]οηρ ποῖ (ο {νε πείτο. 
πΙπιεηξ α6ΟΥΊ1ΘΡΒ Το ἴιο βγεί νεΓβε {Γοπι 1561. ἀπέλαστος, πθέ 6οΊΊ6 ίο, οί Ίιαυ- 
Φφεοῦδα τάδ᾽ ἤδη, ἴς ηοί ρἰαῖη. Τη {16 9ε-  ἴπο α ρατίπεν. Της απά (πε ἴννο Γοἰ- 
οοπἀ, {ΟΥ λέκτεα, Λ]άϊιδ 6ανθ δῶμα, απᾶ | Ἰον]ης νογεες ἆγο αοαία]εείίς Οϊπιείευ 
«Βεοκ τείαϊπεά (Πῖς γεαάῖης. ΓΠαοηῖς» ἃ πηα]ότο. 

156. ΤΙΗΦ νοτβο ἶδ α οἰοπαπρίο ἆἷ- 
ππείες οαία]οσίίς, κα (ἶε {ο]οννίης οί 
Ἠοταςθ: Οι ΡΤόρέγες απιάπάο 1: 

«149. ὀυδενὸς ὀυδὲν, ἴννο περαίίοης ἵπ | 
αγεε]ς Μίγεηρί]θη (νο ἀερία!, οοηίΓᾶΓΥ 
{ο εῖγ Ἱιρε {π Εηρ]ϊδη, 
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’ 

κείνω τόδε μὴ χαράσσου’ |- -ν υ]-- ν-- » Ἠ. - : 

1 Ὀι αι 

Ζεύς σοι τόδε συνδικάσει" |- -ν »|- ν-- . ᾱ ὐέα | 

” τὸ ο: 

μὴ λίαν τάκου, |--]- -ιΙ-- μ΄ Την: 4 

6 ὸ 2 4 160|-νν-]ν--- ν Π. γακὼς Ἰ 

δυροµένα σον ευγηταν. | 2 

. ΤΗ .ὄ εσάς: |. 

|-ν .]-ν »-ν ν]-ν ὼ, ΜΗ. Ὦ μεγάλα Θέμη, καὶ πότνι᾽ Αρτεμιῳ 

λεύσσεθ᾽ ἃ πάσχω, μεγάλοις ὕρκοις |- . »|- -» ν -]- - 

ἐνδησαμένα τὸν κατάρατον |- "ων -]- ν »]|- -- 

πόσιω; Ὃν ποτ᾽ ἐγὼ νύμφαν τ ἐσίδοιμ ἱνυ-]νν -ἵσ]νν- 

166 |--ιν » -ν »-Ινν- .. 

|-νν]|--]- -νν- 
ὤντοῖς µελώάθροις διωκναιοµένους" 

δέ Υ᾿ ἐμὲ πρόσθεν τολμῶσ᾽ ἄδικεῖν. 

Ὦ πάτερ, ὦ πόλις, ὧν ὠπενάσθην |- ω .]ν ων »]- . "]|- - 

πω 
νο κ[νἴννΊ-- 

. 7 "το ων -|-[ενν]-- - 

3 ” Δ Ν / / 

αισχρῶς, τον ἐμὸν χτείασα κάσι». 
3 ”” 3 1 

ΤΡΟ. Κλύεθ᾽ ὅτα λέγει, κάἀπιοοᾶται 
/ » 3 ὰ ϱ/ 

Θέμµιν ἑυκταίαν, Ζηνά 9’, ὃς ὅρκων 

Ὀνατοῖς ταμίας νενόµισται } |- -ἷν ν -ᾖν» ω -]» ας «27: 
2 ”/ 4“ ”/ .. . πι, ς, 
Ὃυκ ἔστιν ὅπως ἓν τινι µικρω |- -[ν ω -|- ῷ »|- ὁ 

δέσποινα χόλον κατωπαύσει. |- -]» ν -]ν ν -]- .  Φ4}. 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

µη τόδε χαράσσου κείνῳ᾽ Ζευς συνδικάσει τόδε σοι’ μὴ τάκου λίαν δυρόµενα σον ευνήταν. ΜΗ. 
Ώ µέγαλα Θέμι, και πότνια ΄Δρτεμι, λεύσσετε ἆ πάσχω, εγδησάµενα τον καταράτον πόσιν 
µέγαλοις ὄρκοις» ΟΥ, τε γύκφαν, έγω πότε εσιδοίµι διακναιόµιενους αύτοις µέλαθροις ὃν γε 
πρόσθεν τολμιώσι άδινειν έµε. Ὦ πάτερ, ω πόλις, ὧν απενάσθην αἴσχρως, κτεινάσα τον έµον 
χάσυ. ΤΡΟ. Κλύετε δία λέγει, και ομής ν Θέμιν ευκταίαν, τε Ζήνα, ὃς γεγομίσται τάµιας 
ὅρχων Ὀνάτοις» Όυκ ἐστι ὅπως δεσποίγα καταπαύσει χόλον εν τύγι µίκρω. 

ΤΕΑΝΦΙΑΤΙΟΝ., 

Ῥε ποί {ον ἶπαί νεχεὰ να Πἰπι--- ἀρίίετ υγ] ανεησε (πε Ιπ]ηκίῖοε 
{ος ίεε: {[γεί ποί αΌονε ΠεαξΙΤε, ἀερ]οτίης {11γ οοπΠβοΓί, 

Μενεα. [η μῖπ.] Ο πιὶρΏίγ Τιμόπηϊς, απἀ αἀογαῦ]ε Ῥιάπα, ἀο γε 
566 καί 1 5υῇ/εγ, α[ιετ Ρανίτς Ὀοιιηά ΙΩΥ ασσαγδεά Παπά Ὦγ στααί 
οαίμςὸ ποπ, απά Πὶς Ὀγίάς, αγ 1 γεἰ Ρε[μο]ά {ογη-ίο-ρίεσες ση] 
ἠιεῖγ νεγγ Ἠουδες; (ο8ε ἰγι]Υ 'νο ἀαγεά Βτεί {ο ντοηςσ τηε! 

Ο πηΥ {αιμετ! Ο πΙγ παί]νε οΙίγ! ἵη εχί]ε {γοπι γπ]οῖι [ Ώαγνε Ῥεετ 
Ὀαβεἰγ Πνίησ, αἴἴεν πιυτάετίησ ΠΠΥ Ὀγοί]εγ. 

Νυκςε. [Γοεἰἰπσῖη ἐο ἴ]ιε ΟἼιογιω.] Ὀο γε Ἠεαγ ν]ιαί 5Ίηε 5.Υ5, απά 
Ιου’ μα ἵηνοκες Γ{όπηϊς (ο Ὦε {ανουταβ]ε, απά -᾿ονοα, πο 18 αοσοιηί- 
εἆ (λε ἀἱδρεηκεγ οἱ οαί]ις (ο πιογίαἰςὸ ᾿ΤΗϊς 15 ποί ἂφ ΙΓ ΠΙΥ πηϊδίγες» 
ψ/εγε ἰαοκεηίης Ἠευ ΓΙΓΥ ἵπ ἴε ειηα]]εεί ἀεσγες. 

197. χαράσσου, ὃ6 ποί δο]/-αγγοισεᾶ, ὃε 164. ἐσίδοιμι 1. 8ἱΠΡ. ΡΙ68. ορί. αοῖ. 
ποί ο]ιαρτίπεᾶ, 9.ΔΙΠΡ. ΡΥΘ8. ἵππρ. πηῖὰ. ος 
χαράσσω, ΟΥ χαράττω, Τ/Γωγοιυ-.ρ. 

1600, δυροµεένα, ΟΥ ὀδυρομένα, {ΤΟΠ δύρο- 
μαι, 1 ιδαἰἰ, ζαπισπέ ΟΥ θοπιοαῃ. 

161. Τιιόπιϊς 5 δαῖᾷ {ο Ὦς ἴἶια ναί {ο 
ννοπι (λα ΠηναΡίίαηί5 ο{ {χε οαγ{ὴ γαἶκ- 
εἆ ἰεπιρίθ5. Θ8]ο ννας {μα ἀαισηίεν οῦ 
Οσα]α5 απά Ἔοτγα, αὖἀά ο9Π6 ο6 {118 νῖνθἈ 
ος ο ήρίτοτ. Τη (ἶχε ασε οἳ ὮΏοιισά]ίοη Ἰου 
οἵας]ο ννας {αππους ἵΠ Αιιϊσα. Ὠϊάτα 
ναδ οα]εὰ Αγίουκὶς Ὀν (νο (.ΓθοΚ8, απιἀά 
πει {εκίἶνα]ς ας (ἶγο µαπιο οἳ Αγίοιηῄσία, 

ΟΓ ἐσείδω, Ί ἐπδρεοί; {ΤΟΠΗ ἐις απᾶ ἐίδω. 
167. ἀπενάσθην, ἶ Ίιαυε τε γεπιοίε, 1. 

θἵησ. 1. 400. Ιπά. Ρᾷξδ. ΟΓ ἀποάω, 1 εαιιδε 
έο πηἰρταίε. Μεάόα, ν ει Ηοεῖης {Γοπι 
που {αίμα Αέίδ5, πιιτάἀσγτεὰ Ἰες Ὦγο- 
που ΑΡοθτίας, ἵπ οτάθε το ἀθείλῖη Τέῑδε 
{τοπ ραγκῖης Η6Γ. 

179. ἔν τοι μικρῶ, ἴπ απή οπιαΙϊ ἀερτεα. 
ΤΠϊς απά [ο ποχί πε νετ Ητεγαί]ν 
τοηάστθά ἵηπ ἴἶνο (τεεκ οχἀσς, Νου] 
νο, Πέ ἐ9 ποέ αἲ Ἰοιυ ἔπ απή ἠἰέέίε πιν πιῖδ- 
ἐγεδν Ίιε ταβε ιο(ἰ αὐαίε. 
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Χο. Πῶς ἂν ἐς ὄψιν τὼὰν ἁμετέραν [ζΑντιστροφή.] |-ν ν]- -]- -ν ν- αι’ 

ἔλβοι, μύθων τ᾿ ἀνδαθέντων ἰτὅ |- -|- -|- -]- .. β’ 

δέξαιτ ὀμφὰ»ν, |--|-- γ΄ 

ἐί πως βαρύθυμον ὀργὰ», ἱ--νν]-ν-- κ 4 

καὶ λῆμα φρενῶν µεθείη. |- αι »]- Μνάνλὰ ϱ’ 

Μήτοι τό Υ ἐμὸν πρόθυµον |-νν]-ν-- ζ 

Φίλοισιν ὠπέστω᾽ ο 150 [ν -ω -|- -- -. 

ἀλλὰ βᾶσά νιν |- »]- νυν 9’ 

δεῦρο πόρευσον ὀΐκων |-νν -ν -|- Ψ 

ἔξω, Φίλα, καὶ τάδ αἀύδα' |--νν]-ν-- . 

σπεῦσον, πρίν τι πακῶσαι |- -ᾖ» μή ὁ λ’ 

τοὺς ἔσω᾽ πένθος 150 |- υ]- -[- μ' 

γὰρ μεγάλως τόδ ὁρμᾶται. |- ή -ἰν άν « 

Ττρο. Δράσω πάὸ., ώτὰρ φόθος, ἐν πείσω |-- -]ν ω -]» ν -]|- - 3 24: 

δέσποιναν ἐμών' ο Ἱστίνν- Απ. Όα4ε 

μόχθου δὲ χάριν τνδ ἐπιδώσω, [πίνν-Ι-νν|-- αν 

"Φβαἴτὸι τοκάδος δέργµα λεαίνης 150 |-- -ἰν ω -|- 2 »|- 5 κ» 

ὠποταυροῦται δμωσὶν, ὅταν τις ἱκν-]--τνν]-- [ 5 

μῦθον προφέρων πέλας ὅρμαθη. |--ικν-νν-|-- ὼ 

ΤΗΕ  ΟΗΡΕΒΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟςΕΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΧΟ. Πως αν ἐλθοι ες ταν ἁμέτεραν ὀψινι τε δεξαίτο όμφαν μύθων αυδαθέντων, ει πως μεθείη 
βαρυθύμον όργαν, και λήμμα φρένων. Γε το ἔμον Σεοθύμιον Φιλοίσι µήτοι απέστω' βάσα άλλαν 
φίλα, πορεύσον νι δεύρο έζω οἰχων, και αὖδα τάδε σπεύσον, πριν κακώσαι τι τους έσω' γαρ 
πόδε πένθος ὁρμάται µιέγαλως. ΤΡΟ. Δράσω τάδε, άταρ φόθος ει πείσω έµαν δεσποίναν δε 
επιδώσω τήνδε χάριν μόχθου, καίτοι δέργµεα λεαίγης τόκαδος αποταυρούται δµώσι, ὅταν τις 
πρόφερων κύθον ὁρμιάθῃ πέλας. 

ΤΕΑΝΒΙ.ΑΤΙΟΝ. 

0Ποπυύ5, ἨΠονν 6Ώε ποι]ἀ οοπ]ε Ἱπίο οἱ ΡΓ6δεης6, απά νγείοοππε {πε 
εουπά ο{ (πε δεη/(ΙπεηίΒδ εχρΓεδεε(-Ώγ-.5, Ι{ ϱγ-αυγ-ππεαης «Πε εου]ά 
14Υγ αξίἀε εν Ιπιρ]ασαῦ]ε αΏρετ, απάἀ (πε σ]οοπιγ-ίεΠογ οἱ ποτ παπά ! 

Ῥυΐί Ὀδ Γιγ Ζεαὶ {ου ΠΙΥ [τιεπάς πενετ γαηίῖησ: [Το έε Νωγθε.] σο 
ίπεη, ἀεατ, οοπάωοί Πεν ΠΙέει ἔγοπω οί Ώεγ αρατίπιεηίς, απά αρρτῖςε 
πετ οἱ {Πί5: πηα]κε Παδίο, Ὀείογε 5Ώε ἆο 8οίηε ΠιἰδοΠ]ε{ {ο {μοςε νίη; 
{ου (τς ἀῑδίγασοίίοη οἱ Ίεις ἶ5 Ἰπογεᾶςεά σγεαί]γ. 

ΝυΣΡΕ. [ Ηεοαϊπρ]ψ.] 1 νι] ἆο 1, Ὀαί 1 [εατ 1 «ση ποί ρεγειαάε ΤΙΥ 
πη]δίγεςς; γεί 1 1 σγαΏί (Πε {ανουτ ο{ ΠΙΥ εχεγίῖοη, αἰίποασΏ νι (πε 
Ιοο]ς οἱ α Ιἶοηπες» (αί-Ώας-]αςί- ππε]ρεά, 5ίιε Πεγοε]γ {Γογ/η5 οἳ Ίιεγ αί- 
(εηάαπίς, Ψ ση ΔΏΥ οηε σαγγγίης Ώεγ α Ίπεεσασε ἴα» αρργοαςμεἀ ΠεαΓ. 

175. ἔλθοι, 9. 8ΊΠΡ. 2. αοτ. ορί. αοῖ. ος | ο ποεύω, ἵ πια] {ο ργοοεςά--- ἵ ο6αμδε {ο 
ἔρχομαι-- μύθων ἀνδαθέντων,ιοογά8 Ποιοίπρ-- | οοπιε 9 {ο ϱο. 
ἴψ αἀάγεβδεά {ο Ἰιεν. 184. Εογσπεῦσον Β{ιπεΚ ρανθσπεῦσαι. 

176. δέξαιτο, 8.51Ώ6. 1. 309. ορί. πηῖὰ. |) 18δ.Α]άιδαιιά Έαδσας Ἠανθ ὁρμαθῇ--- 
οί δέχομαι, οάγίο, επείρίο, άρργοῦο, 1 αο- | Βταπεκ εατίεὰ ὁρμ»θη. 
εορἰ οἳ τεσεῖοο ιοἰέι αρργοδαξίοπ. 187. ἀτὰρ φόξος, ἔι πείσω, ὑμί ἔ]όγο ἰ9 

179. Βοηιε ατιτ]θι{ο {Πῖ5 αὖά {πε ποχίΐ | εαν ὅ Ι οαη ρεγδιᾶο. 
νεΓβε {ο {Πε ΝύΗΣΕ, αραῖῃ ρτεβχίης 190. δέργµα, ἂεειιδα{ἶνο Α{ίοί ἁποταυ- 
ΧΟ. {0 νειβε 181. ροὔῦται. ΕΟΓ ταυροῦμαι, 8 ΝΘΕΕΥ εχρτεςίνε 

161. βᾶσα, Ιιαυῖϊπρ βοπέ, Ποπι. 81Π5. | ερἰ{Ἠεί, 8εε {ε ποίθ οἨ νειςε 91. 
{επι. 2. αογ. ρατῖ. αοῖ. Ο βαίνω, Ι Ρο. 191. Τα8σαχ, ποῖ ννποαί (ια αιπί]ο- 

189, πόρευσον, 9.8ΊΠΡ. 1.05. ππρ. αςί. | Πίγ ος Μ55., ἴναρ ὅτ) ἄν τις. 
διὰ, 
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ΜΜ Ἡ 9ὲ λέγων, κὀνδέν τι σοφοὺς |- -ν - -]- -ἷν .- 

|-τ]νν [σνν-- 
1960 |- ω ν]- -ᾗ» ω -]» ων). 

ἱγν ιν -|-νν]|-- 

Δ / Ν 3 Ἆ . / 
τους πρόσθε βΒῃοτοὺς, ου. σν αμαρτοις; 

«/ 4 . λ 9 /΄ 
οἱτινες ύμνους Επἰ µεν ύαλίαις, 

πα. ο ασ 4 

μα 25 / Δ Δ ὃὸ / 
επι τ ειλαπΊναις, καί παρα 9ειπγοις 

ἑύροντο, βίου τερπνὰς ὠκοάς᾽ |--ινν ---ίν-- 38. 

στυγίους δὲ βροτῶν ὀυδεὶς λύπας νυν -Ι--ί-- ὃ 

ἑύρετο µούση καὶ πολυχόρδοις ἱνν|--νν-- ον 

ᾠδαῖς παύειν, ἐξ ὧν 9άνατοι, 200 |- -|- -|- -]ν ν- ' ἕ 

δειναΐ τε τύχαι σφάλλουσι δόµους. |- -]ω ω -]- -ν .- 8 

Καΐτοι τάδε μὲν κέρδος ἀκεῖσθαι |-ιων --νν]-- κά 

μολπαῖσι βροτούς' ἵνα ὃ ἐύδειπνο |--ικν-Ινν--- 5 

δαῖτες, τί µάτην τείΐνουσι βοάν : |--ινν ---ινν- | τ 

Τὸ παρὸν γὰρ ἔχει τέρψριν ἀφ᾽ ἁντοῦ 305 |» . -ᾗ» . -]- » ν|- ο 7 
αν, πμ 

ο... 
ὁζιὸ 4 

δαιτὸς πλήρωμα βροτοῖσιν. 

ΧΟ. Ἰαχὰν ἄϊον πολύστονον γόων' 

λιγυρὰ δ᾽ ἄχεα μογερὰ βιῶ - [ν υνν ν μ]η» »υ]ν 4 

πμ 
σε, 7121274 ϕ Απερο/ 22 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗ, ΑΝΡ ἘΝΕΙΙΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΣΤΙΟΝ, 

Δε αν ουν ἁμάρτοις, λέγων τους βρότους πρόσθε σκαίους, καὶ ούδεν τι σόφους, ὄέτινες ἑυρόγτο 
ὕμινους, άκοας τέρπγας βίου, ἐπι Ψάλιαις μεν, τε έπι ειλώπωαις, καὶ πάρα δείπνοις' δε οὖδεις 
βρότων ἑύρετο παύειν μωύσῃ Ναι πολυχόρδοις ὧδαις στύγιους λύπας, εξ ὧν Ῥάνατοι τε δείναι 
τύχαι σφαλλούσι λόμους. Καΐτοι μεν ακείσθαι βρότους τάδε µολπαίσι, κέεδος δε τι τεινούσι 
βόαν µάτην, ἵνα δαίτες ευδείπγοι) Ταρ το πάρὂν πληρώμα δαίτος έχει ἆπο ἀύτου τέρψιν βθο- 
τοίσι. ΧΟ.΄Αἴον πολύστονον ίαχαν γόωγ δε λίγυεα βύᾳ Γόγερα άχεα εν κακούμφον το 
πρόδοταν λέχει" 

ΤΕΗΛΝΡΒΙΑΤΙΟΝ. 

Νου; (γυ]γ γοι ποι]ἀ ποί εττ, σα]1ηρ {Πε ρεορ]ε ο(-{ογηχεγ-{{ηλε5 
5Η1Υ, απἀ Ἱηπ-πονγίκε ]άῑσίοιας----ἴοςε νο ἰπίτοάσσεὰ 5οη65 {με αἱι- 
ἀῑδιε ἀε]ῖσΏις ο{ ΗΕ, αἱ {εδί]να]ς, Ιπάθες, απά αἱ Ὀαποιείς, απά αἱ 5αρ- 
Ῥεγς: ΥΥΠΙ]δί πο οηε οῇ πιογίαἰς Ίιας ἀϊδοονεγεὰ {πε ππεαης οἱ φοο(μίησ 
Ὦγ πηδίο αηά ναγ]εᾷ βἰταίης, {πε αητειεπίίησ ραηρ9-ο[-πια]ίσε, [ΟΙ 
ΨΙοὮ πιάτάετς απά ἀἰτείαι εαἰάρἰτορ]ές Εγ]-γαιη-αροη Γ{απη]]]ε», 

Απά υιπάουΡίεάΙγ ίο οάΓε ΡΕΓΣΟΗΡ ἴῃΠ 5Η6Ἠ οᾶσες ὈΥ πη]ηκίγεἰδγ ν/εγε 
ραΐη :---Όαί ν/ιγ γαῖςε {ιο νοῖοε-οί[-εοηΡ Ιπ ναῖη, νηεγε ἰηε Ὀαπαιείς 
αγε διπηρίαοις ὁ Βεείηρ (Πε ΡΓεδεηί ΏουΠίγ οἳ {πο Εεα»ί ΠαἴὮ Τη Π8ε]{ 
ἀε]ῖσ]λί (ο πιογία]ς. [Τε Νωγδε ργοσέεᾶ» ἐπίο έ]ιε Ῥαΐαοε ἰο οα)ἱ Ηεᾶέα.] 

0Ποπυῦ8, Ι Ἰεαγὰ (νε ἀο]ε[α] κουπά οἳ στοαῦς; [ος 5γίεκηρἰγ 5Ώε 
σα]]5 {ον Ὀμίεν νεπσεαηοῬ ΟΠ Ἠετ {αἰίη]εες πηαίς, {1ε (γαϊίου {ο ει Ὀεὰ: 

198. ὮΟΙΒΟΠ Ίαν Ἠετε {ιο {οἱοννῖηρ 
εχίγαοί {ποπ ἙῬ]αίατοϊ: ὡς τά γε ἄλλα 
Φίλος ὣς Ευριπίδης ἐμεὲ γοῦν ὂυ πέπεικε, πε- 
θὶ μουσικῆς γομοθετῶν ὡς ἐπὶ τὰ πένθη καὶ 
τὰς βαρυφροσύνας µετακομιστέας ὀύσης' ἐκεῖ 
μὲν γὰρ ὥσπερ ἰατρὸν ἐφιστάναι δεῖ νοσοῦσιν 
ἐσπουδακότα καὶ γήφοντα τὸν λόγον, τὼς δὲ 
τοιαύτας ἡδονὰς τῶ Διογύσω καταμέίξαντας, ἓν 
παιδιᾶς μέρει τίθεσθαι. 

198, στυγίους λύπας, {)ιο-ωμπγε]επέίπρ- 
Ἰαϊγεᾶ ραηβὰ---έ]ιο οἑαδεἰεδ ϱπαιἰπρ οἱ 
πιαϊίοε----έ]ιε το) ἐηίπρς οί γευέπρο. 

200. ἑύρετο παύει, ]ιαί]ι-/οιυιά-οιὲ Ἰιοις- 
{ο-αἴῖαν ----]ιαέ]ι ἀἰκεουεγεά ιοιῦ (ο αρρεαδο, 
. 

906. πλήρωμα παρὺν, ἔ]ιε αὐιπάαποε ϱτε- 
δεπέ: παρὸν, ΠΟΠΗ. 8ἱΠ5. πθιῖ. ΡΓ6Ν. ΡαΓί. 
ΟΕ πάρεικει, ἀάδιηο. 

907. πολυστόνων 18 Ι]καυνῖδε Γοιπά, απᾶά 
566ΙΏ» ἃ Ὀείίοι τεαδῖης. Της Ιποίγε ἶδ 
ᾶηπ απαρωςίῖο πΙοΏοππείε Ό/15 4Ἡ ἱα1]- 
ίο ἀἰππθίες υταςἈγσαία]εοίίο. Α ἁί- 
(ογεηί 1ος ο{ 5οαΗδΙΟοΗ, ον/ενεῦ, ΠΙΑΥ 
νε επιρ]ογεά, 

908. 1 οοπςεῖνθ λιγυρὰ ἴο Άργθε υγῖ(]ι 
Μήδεια υηάεγκίοος, αλ) μκογερὰ ἴο Όε {λε 
αςοιδαίίνε ρ]αταὶ πειίεν, ασγθεῖης ντ] 
ἄχεα. ΤΠἱδ Υειδο ἶν α ἀπείει Ιαπηδίς, 
αἰλουρὶι 1ὲ οοηίαἶης ορ]ν οΏς ΙάΠΙΡΙ19. 



κώ 
94 910. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ;ων]- ὀνυνω]-ω 7ος ἡ. 24 

Φεο»λυτεῖ ὃ ἄδικα παθοῦσα 5101» -Ίν -ᾖνν ν]ν -ἵν -ᾱα-ιζ. ὅ ή 

τὰν Ζηνὸς ὁρκίαν Θέμι, |- -ιν -ν -]» ω πο 23 4 

ἅ νιν ἔθασεν |- ων -» 6120 Αα 

Ἑλλάδ ἐς, ἄντίπορον |- » -]-- » »]ν 22αςξ. 7) 27 

δι ἅλα νύ χιον ἐφ᾽ ἁλμυρὰν |» ” |» . μι» -ἰν - απιὸ 4 

πόντου κληὸ ἀπέραντον. ο]0 [--|-νν]-- «22ο. 7. 

ΜΗΔΕΙΑ. συ ρα 
Κορίνθιαι γυναῖκες, ἐξηλθον δόµων, νοντμ-ν "ᾖ- η μ 
µή µοί τι μέμφῃσθ’:. ὀῖδα γὰρ πολλοὺς βροτῶν |» -[--ί--|--ἰ-- 

σεμνοὺς γεγῶτας, τοὺς μὲν ὀμμάτων ἄπο, |--ιν -|- -ἰν -ΙΙν -ιν- 

τοὺς ὃ ἐν Φυραΐοις" ὃν ὃ) ἄφ ἠσύχου ποθὸς |- -ι» -]- -]- -ᾖ» -]ων 

δύσκλειαν ἐκτήσαντο καὶ ῥαθυμίαν. 950 |--]»-]--ιν -ιΙ» -ίν- 

Δίκη γὰρ ὂνκ ἔνεστιν ὀφθαλμοῖς βροτῶν, [ν-ί- -- -ἰν -|--ι- - 

ὅστις, πρὶν ὠνδρὸς σπλάγχνον ἐκμαθεῖν σαφῶς, |--ι--|--ιν -Ιν-Ι- - 

στυγεῖ δεδορκὼς, ὀνδὲν Ἠδμεημένο. -. [ν -ἰν -||- -ἰν -Ιν-ινν 

Χρ) δὲ ξένον μὲν κάρτα προσχωρεῖν πόλει, |--ἰν -|- -ίν-||--Ιν- 

ὀνδ) ἀστὸν Ἠνεσ᾽, ὅστις ἀυθάδης γεγῶς, 290 |- τω -ν -]» -|- -]» -- 

πρὸς πολίταις ἐστὶν ἀμιαθίαως ὕπο. [ν -ἰ» -|- -ιν ων νᾗν -]» ν 

ΤΗΕ, ΟΒΡΕΒΕ, ΑΝΡ ΕΝΕάΙΙΔΒΗ ΑΟΟΕΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

δε παθούσα άδικα Ξεύκλυτει Θέμιν ταν ήγος, ὄρκιαν, ἆ εξάσε ιν ε, Ἑλλαδα αντίπορον, δία 
γύχιον ἅλα πι απεράντον ἄλμυραν κλήδα πόντου. ΜΗ. Κορύθιαι γυναίκες, εζήλθον δόµκων, (κ 
µΜεφήσθε τι μοι' γαξ οίδα πόλλους βεότων γεγώτας σέµνους, τους Μεν άπο όµιµιατων, δε τους 
εν 9υραίοις' δε ὃι πο ἥσυχου πόδος εκτησάντο δυσκλείαν και ῥαθύμειαν» Γαρ δίκη ουκ. εγέστι 
εφθάλμοις βεότων, ὅστις, πρι ἐκμκαθειν σάφως σπλάγχνον άνδροςν στύγει δεδόρκως ούδεν πδική- 
µενος. Δε (κεν χθΗ ξένον προσχώρειν κάρτα πόλει, οὖδε ἥνεσα άστον, ὅστις γέγως αυθάδης, ἐστι 
πίκρος πολίταις ὕπο αμάθιας. 

ΤΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

απά ευΠετίησ Ιη]αδέίσε, 5Ώε ΊπγοΚες Τμέπωϊῖ (Πε ἁαιρβίεγ οἳ ο ἀρίίες, 
πε αγὈἰίγεςς-ο{-νον/5, Νο οοπάωοίεὰ Πετ {ο (πΤεεςσε οὐ ἴΠε ορροεῖίε 
51ογε, {γούση {Πε ποσίυγηαἱ Ὀτίπε, ΟΥΕΓ ἴἩε ΙΠΠΠΠΕΗΠΣΕ δα] αἱγεὶρ]ιί 
οί (με Όοεαη. 

Μερεα. [Επέετίηρ.] Ὑε Οοσ]μίΠίαη ἀαππες, 1 απ οοπιε ουί {οἱἩ {πε 
Ραΐασε; (Παί γε ΙΠᾶΥ Ποί ἵπ-αηγνίθε αἰ(γίὈυίε-Ώ]αΠῃε {ο πε. Του αἱ- 
ἰποισΊ 1 Πανε Κηον/η ΠΠάΠΥ οἱ ἴπε Ἠάίπαη ταςς Ῥεοοίπε τεποψηεᾶ, 
6οίηε, Ιηάθεά, Γειποίο {Τοπ νΙεν, (ποασῃ οίπετ» αΌτοαά ἵπ {Πε ννυτ]ά---- 
ψεί ῥΡεΓδοΠ» ΟΓ 4η 638} {Γη ασηΓε-{ογ-(Πεπηβε]νες τερτοασΏ, αιιά ἴπο 
Ἱπιρυίαίίοη -ο[-Ιπάσ]εηςσε. Νον δἶποῬ ἸΠίεσγΙίγ-οί-Πεαγί ἱς ηοῖ ννγΙέεῃ 
ἵηπ {πε Ἠάπιαπ εγε, πε Νο, Ὀείοτε Ώε Ἰας (ΠογοισΏΙγ Ιεαγηί ἴ]νε ἆῑς- 
Ῥοβίίίοῦ οἱ α πια, Ὠαίες Πἶπι αἱ Πγεί δἱσΗί, 5 ποί νγουρίηρ μἱπ]. 

Ἠ/πεγείογε (πε, Ιί Ὀε[ογες α 5ίΓάΠςΦΕΓ ἴο οοΡ{ΟΓΙΗ δἰγΙοί]γ {ο εδ- 
Τοπι: ΠΟΥ ἆο Ι οοπιπιεη α ηαίϊνο, ν/Πο, ῬογἨ νηίῃ-εε]-οοηοςαῖτ, 15 1η- . 
Ρο]ιίε {ο [8 {ε]]ον/-οἰίίζεπς (τους ναηί-οί-κπονψ/ηςσ-Ρείίαγ. 

214. Ῥοίδοη Ία5 Πεγε ος {ηγεε νθΙΡ05 990, ἐκτήσαντο, 9. Ρ]. 1. 809. Ἱμά. πω], 
πιαᾷς {ννο---οἶσ. (5 απ (]ια {ο]]οννίηρ. | Ο6 κτάοµαι, ἶ ραῖπ Ροδδέδ6ίΟΗ. 
Εας]ι οἳ λε (Ἴγεε οοηδὶςίεὰ οἱ οκ 9γ|- 291. δίκη ὄυκ ἔνεστιν ὀφθαλμιοῖς βροτῶν, 
Ιαῦ165, γεαάίης κληίδ Ιηδίοαᾷ οἵ κλῃδ. |Φδ1ος ἵδ ποί ἔπ]ιενεπέ ἔπι Μ1ιε 6γεΦ ο πιοῦ- 

915. 1 ειδρεείεά ἀπέραντον το Ῥε α {γ- | έαΐδ. «ανεμαὶ αγ», Εγόπέϊ πέἶζα [ίαες. 
Ρρορταρ]ῖσαἱ εΓΓΟς Γοι ἀπεράντου. 995. δεδορκὼς, ΟΠΗ. 8ΊΠΡ. ο. 6. ΡΕ. ; 
317. µέμιφησθε, Φ.Ρ]. ΡΓε8. 5η]. αεί. οί | ρατῖ, πηῖὰ. οἱ δέρκω, ἶ ὑε]ιοίά. ἃ 

μέμφομαι, 1 ὐ]απιε, αρθγαῖά, οἱ Γεργοας]ε. 295. ἤνεσα, 1. 8ἱΠ5. 1. ἁ0Γ. 1πά. αοῖ. 
219. ἠσύχου ποδὸς, ΗΠΤεναΙΙγ, ο) ει /οοί. | οἱ ἀνέω, ἰαίᾷο, 1 ϱγαΐθε ο εοπιπιεπᾶ. 
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ν-[ν -[--ἷν-ἷν-ἰν 
|--(» -- -ἰν -ἶν-Ιν- 
(ν-]ν τί -ἷν-ἴ-]νν 

950 |--Ί- -ἰ--]- -ἰ--ἰ-- 
---ἰν-[--]ν - [ν-ίν δὰ {, ὁ 

ΜΗΔΕΙΑ. 997. 

ιν .. 

Ἐμοὶ ὃ ἄελπτον πεᾶγμα προσπεσὸν τόδε 
Δ δι ἅ ον / 

ψυχὴν διέφθαρκ ᾿ὀχομαι δὲ, καὶ βίου 

χάριν μεθεῖσα, κατθανεῖν χρήζω, φίλα. 
7 ς Δ 3 , / ο 
Ἐν ὦ γαρ Ἠν μοι πάντα, γιγνωσκεις καλως, 

/ » ) αὐ. σές ρσο. 3Ἡ ὁ 
κάκιστος ὤνόρων ἐκοέοηχ, ὀύμος πόσις. 

Πάντων ὃ,ὅσ᾽ ἔστ ἔμψυχα, καὶ γνώµην ἔχει, |--ἰν-|--ι--]Ι--ι-- 

γυναῖκες ἐσμὲν ἀθλιώτατον Φυτόν. |» -|ν-ιν-ἰν-Ιν -ἰνν 

ὋἊΑς πρῶτα μὲν δε χρημάτων ὑπερθολη |- -ν -]- -ν -]ιν -ι» α 

πόσιν πρίασθαι, δεσπότην τε σώματος 9986 [» -ιν-Ἱι- -ἰν-ν-|-- 

λαθεῖν κακυῦ γὰρ τοῦτ ἔτ ἄλγιον κακόν. |» -» -]- -ἰν- ιν -ἷνν 

Κάν τῷὸ ἀγὼν μέγιστος» ἢ κακὸν λαθεῖν, |- -]ν -]ιν -ν -ην -ν Ἡ 

Ὦ χρηστόν' ὂν γὰρ ἐυκλεεῖς ἁπαλλαγαὶ |--ἰν -ἵν -ἰν -ἵν-]νν 

γυναιξὶν, ὀνδ ὁδόν τ΄ ἀνήνωσθαι πόσι». ἱν τν -ἰ- [νι -ιων 

Ἔϊς καινὰ ὃ) ἤθη καὶ νόμους ἀφιγμένην, 240 |- -|ν -ἰ- -ἰν -ιΙν-Ι- - 

δεῖ µάντιν Εἶναι, μὴ μαθοῦσαν ὄΐκοθεν, [--ίν -Ι- τιν -ν-ινν 
, /{ / , ῃ 

ὅτω μάλιστα χρήσεται ξυνευνέτη. ἱν -Ί--» -ἷν -Ι»-ιν- 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΗΙΞΗ ΔΟςΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Τόδε πράγμα δε πρόσπεσον αέλπτον διεφθάρκε ψύχἨηγ. Δε, φίλαι, οἴχομαι, και µεβείσα χάρυ 
βίου, χεύζω κάτθανειν. Γαρ ὁ έµος πέσις εν ᾧ πάντα ην μοι, γιγνώσκεις κάλως, εκθεθήκε κα- 
κίστος άνδρων. Δε πάντων ὅσα ἐστι εκψύχα, και ἔχει γνώµην, γυναίκες έσμεν αθλιώτατον 
Φύτον. Ας δει μεν πρώτα ὑπέρθολη χεήµωτων πριάσθαι πόσιν, τε λάξειν δέσποτην σώματος" 
τούτο γαρ πάκον άλγιον έτι κάκου. Και εν τῶδε µεγίστος άγων, η λάδευ κάκον, χεήστον᾽ γαρ 
απάλλαγαι ουκ εύκλεεις γυναίξι, τε ούδε δίον ανηνάσθαι πόσιν. Δε αφίγµενχν εις καίΐνα ήθη και 
νόμους, δει είναι μάντιν, μὴ κκαθούσαν οἱχοθεν, ὅτω ζυγεύνγετη µαλίστα χρίσεται. 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Τηϊς «Ικαρίες, Ἠούγενοεγ, κ Ώ]οὮ -Πας- Ὀε[α]εη πιο ἠπεχρεςίεά]γ, ας ἀϊδ- 
ἱταςίςἆ ΠΙΥ 5ου]. Ὑεδ, ΠΙΥ {ΠΙεΠςς, 1 απι-ἀγίνεη-ίο-άεερεταίῖου, αιιὰ 
Ώαντης-γεπα αἱκηεά {πε Ρρ]εαδηγε οἱ Π{ε, 1 Ίοπρ {ο Ὦε ἀεαά. Του ΠΙΥ 
Ὀ5βαπά, ἵη ννηοπα ναδ ΠΙΥ αἲἰ, γοι πουν 1{ ννεῖ], Ίαν (αγηεά-ουί-ίο- 
Ῥε (νο ννογβέ ο{ Ππεη. 

Οενίαἰπ]γ, οἱ αἰἱ ογεαίιιγες (μαί ατε απ]π]αίε, απά Ίπανε Ιη{ε]]εοί, νε 
ΨΝΟΙΠΕΗ αγε [πο πηοδί Ψτείοῃεά Ὠτεεά. Όπ π/οιη 1-ἶἰδ-ΙποιπηὈεηῖ, 
μάσεὰ, Πηδί, νΙτὮ εχοεςς οἱ ψεαἰίἩ, ἰο ργζμαςε α Ἠδραπά---ηεχί {ο 
τεσεῖνο ἨήΏ ]οτά οἳ ουσ Ρετδοὴ τ--- 

Πενε {αἲἡ ες α σγ]εναηος φ{1]] ν/ουσε (απ στίοναηος. Ῥεσίάες, ίπεγο 
1919 πο αβαὶγ {με σγεαίε»ί γἶδ], νΠείπεγ {ο σεί α Ὀαά ογ α σοοά πιαη 
{ος ἀΐνοισες αγο ποί ογεάΙίαῦ]α {ο ΨΟΠΠΕΗ, απά 1{ ἶ5 ποί ροκβ!δ]ε {ο γο- 
υαζταίε ἴπο Ἠακραπά. Πεγείογε, 1η-ραδείησ {ο πεν Ἠαδίίς απ Ίανις, 
οἱ 19 Πεςςεδαἳγ {ο Όε α Ργορ]ιείε»ς, ποί Παν]ης Ἰσαγηί 1η (πο-ᾖνοιιςο-ν Ε]ι - 
1π1, ναί οτί οϐ γοΚο-πιαίε οης γΠ]] πιοῬί [κοὶν Ἠανε-ίο- ὀφεα]- ντ]. 

9397. πεοσπεσὸ, Ιιαυῖηρ-αδδαἰ[ες, ΠΟΠΙ. 
54η. πει, 9.Δ01.Ρ8ΤΙ. Δοῖ, ΟΓ προσπίπτω. 
499. μεθεῖσαν ΠΟΠΗ. 8ἱ15. ΓοΠΙ. 9. 80Γ. 

ΡαΓΙ. ος µεθίµει, Ἰ ἀἱδηιίδ. Κατθανεῖν {ΟΥ 
καταθανεῖν, 9. 05. 196. αοῖ. ΟΕ καταθνήσκαω. 

290. γιγγώσκεις 18 [ιο οπιεπάαίίοη ος 
Μιιθργανο. Ἰοϊνκο οὐλίοὰ γίγνεσθαι --- 
Οαμ16ς, γιγγώσκω--- απ Ἑτηυος γιγνώσ- 
κειν καλὰ ΤΟΥ γιγνώσκειν καλῶς, ννμ]]ι Ἰα5ί 
15 Όλα ποχς ϱΟΙΗΠΙΟΝ τοαφθίης, 

996. κακοῦ γὰρ τοῦτ' ἔτ᾽ ἄλγιο κακόν, 

Ό 

/ον ο έο συ ἐν εὖσπι ἔ]ιο 16ογΥ8ε ουἳ1, 
Όπί Τ απάθγείαπά Όιο πιθαπίης οὗ πα 
ΡΙΓαβθ ἴο Όο αν ΙΤ Ἰανο (γταυδίατος 1. 
Μιεριᾶνθ μανε τοῦτό γ’. Αἰάῑι5 αὐά 1 α5- 
08 Ἰανο τοῦδ) ἔτ᾽. 

939. ἀνήνασθαι, 1. ΔΟΥ. 118, πη]ᾶ. οἱ ᾱ- 
γαΐίνομαι, οίκο, γερά άἶο. - 

940. ἀφιγαένην, 8Εθ ἀφικνέομαι. 
949. χεήσεται, Ὁ. δημ. 1. {αἳ. ἴπὰ,. πιῖά, 

ΟΕ χράοκαιν { 1παλ ειδε ο, οἳ 1 ἀεαϊ-έ]ε. 

Εον ὅτω Μήδρτανς οοΡ]εσίγος ἑίω. 
-- 



φ6 240. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Κἂν μὲν τάδ ἡμῖν ἐκπονουµέναισι ἐν |- -ν -]- -ιν -ᾗν -τω . 

πόσις ἔυνοικη, μὴ βίᾳ Φέρων ζυφγὸν, [ν -ι» -- -τν -ᾗ» -ᾖν ῴ 

ἕπλωτὸς ἄιών' ἐν δὲ μὴ, 9 ανεῖν χρεών. 945 |- -ᾗ» -ᾖι- -]» -ᾗν -ᾗν μ 

[ε-[νἴ--ἷν-ἷ- -ἷν- 
[--]ν-ἰν -ἰν-ἶν-Ιν- 
[--]» -ἷνἰνἰν-ἰν- 

λ 3 5 .ω ή / 

Αρ δ᾽, ὅταν τοῖς ἔνδον ἄχθηται ξυνὼν, 
μ) ΝΔ) «ᾱψ / 3) ἵξω μολὼν ἔπανσε καρδίας ἄση», .Ἡ 6 
Α λ / 2 Ἀ κα Ες .-- 

προς Φινλον τιν, προς ηλικας τραπεἰς 

ε -ω ] / λ λ 
ἡμῖν ὃ ἀνάγκη πθὸς μίαν ψυχην βλέπει». |- -Ίν -]- -ιν---ἰν- 

τῤλν. ο - ιο 

Λέγουσι ὃ Ἰμᾶς, ὡς ἀκίνδυνον βίον 0 ν -|ν -ἰ- -ν -ᾖ--]νν 
ζω οί ε δὲ / ἃ αξ ῃ μ 

ὦὤμεν κατ ὀΐκους, ὃν ὲ µάρνανται 9ορί --]ν-]--ίν-[--ινν 
ρω . ε λ Ἀ α /Ν 

χακως Φρονουντες, ὡς τρίς αν παρ ὄἄσπιδα |» -ἷω -ᾗ» -ᾗν -[» -]ν ω 

”” / 2 λ .» 

στῆναι 9έλοιμ΄ ἂν μάλλον, Ὦ τεκεῖν ἅπαξ. |- -ᾗν -ᾖ- -]ν -ιν -]ν ῴ 
) 3 Δ Δ Δ η / 26 

Αλλ΄ ὂυ γὰρ ἀὐτὸς πρὸς σὲ κἂμ Ίκει λόγος" |--]ν-](--ν-]--ίν- 
ο κώδ / » 9) Ν ν . 

σοὶ μεν πόλις 9 πὸ ἐστὶ, καὶ πατρὸς δόμοι, ὁ0ὅ |-- -]ν -ᾖ- -ιν -ι» -[ν ν 
/ 53 Δ / Κος 

βίου τ΄ Ὄνησις, καὶ φίλων κοινωνία |ν ιν -|- ιν -|--ιν- 
Δ 9 / . 2 

ἔγω ὲ ἔρημος, ἄπολις ὀῦσ, ὑθρίζομαι [» -ν -ᾖ» ν μην -» -]ν ν 

πρὸς ἀνδρὸς, ἐκ γῆς βαρβάρου λελησμένη, ν -|ν-[- -ἰ- -Ιν-|ν- 
------ 4 ---ωωνµνλκυυς ε 

ΤΗΕ ΟΕΒΡΕΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΕΙΞΗ ΑΟΟΡΓΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Και μεν ἥμιν εκπονουµηναίσι τάδε ευ, αίων ζηλώτος, αν πόσις ζυνοίκη µη φέρων ζύγον βία" δε ει 
µη, Φάνεω χεέων. Δε άΥπρ, ὅταν αχθήται ξύνων τοις ένδον, επαύσε, µόλων έζω, άσην κάρδιας, 
τράπεις η προς τίνα Φιλον, η προς ἥλικας' δε ανώγκη ἥμαιν βλέπειν προς μίαν ψύχην. Δε λεγού- 
σι μας, ὡς ζώμεν ακιγδύνον βίο κάτα οίκους, δε ὃς µιαξνάνται δόρι' Φρονούγτες κάχως, ὣς ἂν 
Νελοίμαι μάλλον αν στήναι τεις πάρα άσπιδαν ή τέκευ ἅπαξ. ΄Αλλα γαρ ὁ αύτος λόγος ουκ ἥ- 

ε 

κει προς σε και έμε᾽ μεν σοι έστι τε ἵδε πόλις, και δόµιοι πάτρος, τε ονήσις βίου, και κοιώνια 
Φίλων’ δε έγω, ερήµος, ἀπολις οὖσα, ὑθρίζομιαι πθος άνδεος, λελήσμεενη εκ βάρθαρου γης; 

ΤΕΗΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Αά γεί ἰο 5, πιομαρ]ης {Ώεςε πιαίίους ΡγορεΓ]γ, Π{ε ἶς ἀεισηι{α], 
ἵΓ τος Παςυαυά Ιἶνε νυν ίΠουί Ἱπιροδίηρ (πο γο]ε ν(Ώ εεγετίίγ --- 1 
ηοί, ἀθεαίῃ ἶδ ρτεί[εταῦ]ο. νο 

Νουν, α ΠΠ, ΠΕΠ Ὦε ἶ5 ν/εατγ οἱ {πε βαπλεηεςε οἱ (Πΐησε αἱ ποπηε, 
Βπάδ-α-ειτε, Ὀ} 5(ερρίησ αΌτοαά, {ου ἴε Ποανίηεςς ο Πὶ5 Ὠεαγί, Ἱπ {1ς 
οοπραΏΥ εἴιπεν οϐ 5οππε {γιεπά, ου οἱ Π]δ-εαΠαἱβ-ίη-ασες Ὑ/Πεγεας Ιέ 
6 τεοϊκίίε η Ἡς {ο ΙοοΚκ-Ιῤρ ἴο οπε Ιπάἰντάια]. 

Ῥυιί (ἴπεγ 5αγ οΓ 15 ἴἶναί νε Ιεαά απ. εαςγ Ιἰζε ν(ΠΙη-ἀοοτς, νν Πἰ]ςί 
«πεγ ατε εησαρεά ψίΏ (Πε ερεατ;-- Πιάσίπρ {αἱεε]γ, {ογ-α5δ-πιασ]-α5 
Ι επΏου]ά οἴαςε ταίπεγ {ο παμδίεν (Πγίος ΥΥΙἩ (Πε 8Ρρεας, (Παπ Ὀε-ἵῃ- 
Ρατίιυτίίοη οπςε. ἨΗονθεῖί, {Πε 88Ππε αγρηπηεπί αρρ]ίεΒ ποί (ο γοι 
αΠά {ο Ώηε:---βἱηζε-ἴπάεεὰ γε Ίιανε ΙΠῖς οἵίγ, απ (πε παηείοης ο{ γοιγ 
Γαΐ]γετ, απά {πε ει]ογπιεηί ος Η{ε, απιά ἶιο «οε]α]-οοτωτηιιη]οῦ οἱ γοιγ 
{γιεπάς---Ῥαΐ 1, {ογεαΚκει---ᾱ οΙίγ]εδς Ὀείως----απι οοπ(απηαςΙοι!δ]γ-σαεί- 
οβ, ὮΥ ΠωΥ ἠακσαπά---ὑγοισὴί Ἠηεγ-αδ-α-ρείσε {γοπι α [ογείση τεα]ηῃ, 

949. ἔκποουμέναισιν, ἀάί. Ρ]. ΓεΠ). ΡΥ989. 
Ρατί. πιῖά. Ο{ ἐκπένομαι, { αοροπερ1ἶδῇ τοἰέ]ι 
ἁἰ[ιοι]έψ. Ταβδοαγ 5 κάν. 

946. ἕυνὼν τοῖς ἔνδον, ραγία]εῖπρ οἱ έ]ε 
ίπρ ιοί. Ἑυνὼν, Ριθδ. ρατί. Οἱ σύν- 
ειμι ΟΓ ἔύνειμι, Ἰ απι τοέ]ι απέ/ιετ. 

947. ἔπαυσε, Ίιαβ οαδεᾶ, αιιά πιαΥ ἴλλοτε- 
{οτε ασαῖη εαδε---ᾱ πιοὰς οἱ ΕΧΡΓΕΒΟΙΟΗ 
ΥετΥ {γεααθιυί ἴπ {με ἄτεεκ αιά Ἰ αι 
Ἰηκιᾶρες. ἘΟΓ καρδίας ἄσην, Α]άῑι9 Ίιος 
καρδίας χόλον, Ἀμά ΜιβρΓανε καρδίαν ἄσης. 

Τν49ς8Υ ΠΟΠ] βνο Μ98. ρᾶνθ καρδίας ἄσην. 
948. τραπεὶς, Παυίπρ ἐαγπεᾶ ίο, ΟΥ ια 

ΥΕΟΟΙΤΦΕ έο. Α]άιι5 Ἰαβ φίλων. 
959. στῆναι, ὁ. Δ0Γ. 1Π6. ο{ ἵστημι, Ι 

δίαπἀ ΟΥ απι δίαζϊοπατη. 
955. 1 ιεγα]ἰγ, {ο οι ἐπᾶεεά ἱβ θοέ/ι 

ἐιῖ5 οἴέι---- απα φον Γαίιογ”ς Πιοµξθδ. 
958. λελησμένη, ΠΟΠ). 8ἱΗ5. {ΕΙΠ. Ῥ6Γ{, 

Ρατί. Ρᾶ55. ος ληίζων ᾗ δπαίεᾗι, ΟΓ οὐίαΐπ: 
Ρᾶ55. ληΐζοµαι νε] λήζοµαι, { απι πιαάε α 
Ῥτέν ϱ[---ἴ απι ρἱαρεᾶ οτ ρἰιπάετεᾶ. 
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[--]ν-ἰν-Ι--Ιν-]ν- 
960 |» -Ίν -Ἱ- -ἰν-ἰ--]-- 

” ον. 3 3 . 3 Ν . 

ου µμητέρ;, ουκ ὠδελφὸν, ὀυχι συγγε”; 

µεβορμίσασθαι τῃσδ ἔχουσα συμφορᾶς. 

Τοσοῦτον ὀῦν σοῦ τυγχάνειν βουλήσομαιν, |» -]- -]- -ᾖ» -- -ἰων 

ἤν µοι πόρος τις μηχανή τ΄ ἔξευρεθη, |--ἰν-Ι--ἵν -ἰ- -ἵν- 

πόσιν δίκη τῶνὸ ἀντιτίσασθαι κακῶν, |ν -ᾖν -]- -ᾖ- -]- -[ν - 

τὸν δόντα τ᾽ ἀντῷ Φυγατέρ’, ἣν τ᾽ ἐγήματο, |--|ν-Ι- ννν-ἵν-ἰνν 

σιγᾶν γυνὴ γὰρ τᾶλλα μὲν Φόθου πλέα, 265 |--|--|--ἰ--ν-ἰν- 

κακή τ᾿ ἐς ἀλκὴν καὶ σίδηρον ἐισορῶν' |» -]» -]- -ν -ᾖν -- - 

ὕταν ὃ ἐς ἐυνην ηδικημένη κυρη, |» -ιν -|- -ιν -]]ν -ν . 

ὂυκ ἔστιν ἄλλη Φε»ν µιαιφονωτέρα. |--ιν-||- -Ι--ΙΙν-Ιν- 

ΧΟ. Δράσω τάδ᾽' ἐνδίκως γὰρ ἐκτίσει πόσι», [- -ἰ--|ἰν -ιν-]--Ινν 

9το |- -ἰ--ἰ--ἰ--ἰ--ἰ--- 
νσἰκ-[ν-ἰν-ἷν -ἰν- 
[-τ]ν εἰς -]ν-ἰ- -ἰ-- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΠ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΦΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

” / Μήδεια, πενθεῖν δ᾽ ὀύ σε 9αυμάζω τύχας. 

Ὁρῶ δὲ καὶ Κρέοντα, πησὃδ ἄνακτα γῆς, 
/ .- 2! 4 

στείχοντα, καινῶν ἄγγελον βουλευμάτων. 

εχεύσα ου µήτερα, ουκ. αδέλφον, ούχι σύγγενη µεθορµισάσθαι τήσδε σύμφορας. Τοσούτον ουν 
βουλήσομαι τύγχανευ σου, σίγαν, ην τις πόρος τε µιήχανη εζεύρεθη οι, αντιτισάσθαι δίκη πό- 
σι τώνδε κάχωγ, τε τον δόγτα Νυγάτερα αύτω, τε ἦν εγήµ3το" γαρ µεν γύνη τα ἄλλα πλέα 
Φόδου, τε κάκη είσοραν ες άλκην και σιδήρο δε ὅταν κύρη ηδικήμιενη ες Εύνην, ουν άλλη Φρην 
µιαιφογώτερα. ΧΟ. Τάδε δράσω᾽ γαρ ἔνδικως, ΜΗδείαν εκτίσει πόσιν, οὖδε Βαυμάζω σε πένθειν 
τύχας. Δε και ὅρω Κρεύγτα, ανάκτα τήσδε γης, στειχόντα, ἄγγελον καίνων βουλεύματων. 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Πανίης πεϊί]µετ ΠποίΠοετ, ΠΟΥ Ὀγοίμετ, ΠΟΓ αΏΥ-γε]α(ἶνα {ο 5Πε]ίεγ πια 
[γοπα (χῖς δίουπι. ΤΗΙ5 πιαςῇ, (εγείογε, 1 θια]ἰ νν]δᾶ (ο ορίαϊη ο{γουι, 
« Τ]αί-γε-ὖε-οιζεπέ, Ι{ ελεγε Όε αΏηΥ Ρρ]αη ου αγίῖῃεε ἀενῖςεά Ὦ} ππε {ο 
ἂγεηρε-πιγρε]{ ϱαἱἱ5{αοίοΓΙ]γ οἨ ΠΥ Παςβαιιἆ {ου {ποςε ν/γοησς, απά οἨ 
πε ρίνετ οἱ Πὶ5 ἀαασΠΏίεσ ἰο Πίπα, αδ-νγε]]-αδ ου Ἠεγ Πο-Ώαδ-ίαΚθι-ίο- 
Π{η]δε]{-{ο- νγ](ε :----ἴοτ αἰί]ιοισίι α νοπιαΏ, ἵη οίπεγ γεδρεςί», Ώε Εα]1 
οἱ [εαν, απά επιῖά {ο Ιοοἰς οη ἀεες-ο[-ργοινεδ απάἀ {ο 5Ψοτᾶ, γεί 
πεη 5Ώε Ώδεοοίηπςς έἶε γἱοιἴπι-οί-ἱη]ηδίίσς ἵη εν Ὀει, ἔπετε ἶ5 ποί 
ΔποίΏεγ ἀἱδροβίίϊοη πιογο-Βεηί-προη-εἰαασΠίεγ, 

ΟπΠοπυς. Τμαί Τ νν]]]:---ἴος η -]ακήσε, Ο Μεάόα, γοι ν]] αγεησε- 
γουγεεἰ{ ου γουγ Παδραπςά ----που απι [ αδιοπἰσηεά (παί γοι στίενε αέ 
γουγ-α[ίεγεά-ουπά[ίίου. [1,οοχῖπο ἐο οπε δἰζο.] Βαί Ώεγε [ 9εε Οτέοη, 
Κίπρ οἱ (Π]ς Ἰαπ4, αἀναιοίης----ἴπο ΠπεβδεησεΓ οἳ πουν ἀεο[θεδ. 

. 

960. µεθορκίσασθαι τῆσδε συμφορᾶς, {ο 
οοπάποί πιε ἰπίο ροτέ /γοπι ἐ]ιῖ ἔεπερεδέ. 

964. ἐγήματο, 3. δἶην. 1. α0Γ. ἴπὰ. ηά. 
οΓγαµέω. 1η σεποιαί ἰἶα αείῖνο νοῖςα 
ΟΕ γαμµέω αρρΙ6ν {ο 16 Παπά, Τη 116 
80η56 Ἱχύγεπι ἀάῑσογε, νῖ]ε ἔἶλο ραδδῖνε 
νοῖςε ἵν αρρτορτίαίεὰ Το εἶνε ννϊία, απιά 
ἈΠΒΥΥΕΙ5 {ο {16 νεγῦ πίδετε οἳ Όιο Τια- 
η, Εδ]6υ, (Ἠεγοίοτθ, οοπδΙἀονῖης 
ἥν τ’ ἐγήματον 48 ΔΡΙΙΓΙΟΙΦ, αἀορίοά ἤ τ) 
ἐγήματο, ἴο νῖοἰι ὮοΓδοΠ ἆοος ποῖ οὗ- 
1εοῖ, Όδοααδα Ἰς (οισις ἴ ρτοραῦ]ο 
πί Επηρϊὰὃς ννγοῖο ἡῖ τ’ ἐγήματο; απά 
1η ΦΗΡΡοτΕ οἱ εῖς ορίπίοηα Ἰδ αιοίε 
γειςθ 390, τὸν δόντα, καὶ γήµανταν καὶ γα- 
µουμένην. Ἐδθ 6 Φιρροβο» Μοάόα {ο 

ο ἈρεαΚ φανσαςίἰσα]!γ, ἱπιρ]γίης άδου ἴο 
υο ὁ τῆς γυναικὸς, απ Οα «ὃ ὀνχὶ τἀνδρὸς 

ἡγυνή. ἘΠ.Εεο.936. Μγ οψη νῖενν ος ία 
πιατίος ἵ5 ἀῑπετεπί (οιη Ῥοί], αξ Τ οοη- 
οοίνο {ἶιε αο!]να απά ρα5δΐνο νοῖσθξ {ο 
ο αδ Γἱ16Υ νν]] Ίανο (πουα, Ὀ{ εἶχε πιά- 
ἀἱα νοῖςε {ο Όο ΙπαΠετοπ{1γ αρρισαῦ]ε 
ιο οἰίμει Παδραιιά οἳ ές, ντ] οηςε τθ- 
αἰγίοίῖοι; οἶσ. νι απ ασσπνα(ῖνο ἔος 
ἴἶο ἔογπιος, α ἀαῑϊνο {ου {ιο Ια11οΥ. 

967. Ὀδικημένη κυρᾷ, 1παΝ αρρεπ δεῖπς 
ιογοπρεἆ----πιαι ὂε δ[)ενίπς ἴπ]ιδέΐοθ. 

968. ἄλλη Φρὺν µιαιφογωτέρα, απ Οέ]ιε) 
ππῖηα ἨΙΟΥΕ ΙΙ ΕΤΟΙΙΦ. 

φ69. ἐκτίσει {ΟΥ ἐκτίση, 9. 8ἱΠ5. 1. Ραἳ. 
ἴπὰ. πιῖά, Α 1. ΟΕ ἐκτίω νε] εκτύω. ᾿ἜΓΠἱ8 
ΑἱΠὶο Γογηι Ῥούδοῦ αρκποαψ]αάμος {ο ϱα 
οομίτατγ {ο ΥΕΕΥ εἀ]ίίοι: Ὀαί η δεσοπά 
Ρ6ΙΦΟΗ5 εἱηρα]ας οἳ ἴἶιο Ιπάϊσαιῖνο ρας- 
βίνο, -ει ἶ5 Ρτε[ογαὈ!γ Ρριί {ος -Ἠ. 



938 3910. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΚΡΕΩΝ. 

Σὲ, τὴν σκυθρωπὸν καὶ πόσει Φυμουμένην |--ν-ί- -ἰς -||- -Ι- - 

Μήδειαν, ἔἴπον τῆσδε γῆς ἔξω περᾶν |--ἰ--|--ι--||--ἰν- 

φυγάδα, λαθοῦσαν δισσὰ σὺν σαυτῃ τέκνα, 3δτὸ |ννν]--|--ν-]--ὶ-ν 

καὶ μή τι μέλλει», ὡς ἐγὼ βεαθεὺς λόγου |--]ν-|- -Ι--ι»-]ν- 

τοῦδ᾽ ἐιμὶ, κὀυκ ἄπειμι πρὸς δύµους πάλι, |-- ο. -ᾖ» -[ν ιν -ἰν ν 

πρὶν ἄν σε γαίας τερµόνων ἔξω βάλω. |» -]ν -]- -ιν -]- -ιν- 

ΜΗ. ᾽Αἴ ἀἲ πανώλης Ὦ τάλαιν ἀπόλλυμαν' |--[ν-|--Ιν-Ιν-ίΙν- 

ἐχθροὶ γὰρ ἐξίασι πάντα δη κάλων, 950 |--[ν -Ιν-Ιν-Ιν-Ιν- 

κὀυκ ἔστιν ἄτης ἐυπρόσοιστος ἔκθασις |- -]ν -]--ι- ιν -ν ν 

ἐρή δὲ, καὶ κακῶς πάσχουσ ὅμως. |ν-|ν -Ιν -|ν-||--ἰν- ερἼσομαι ὀ8, ς νά μως 

Τίνος µ ἕκατι γῆς ἀποστέλλεις, Κρέον: ἱν-- κ -ἰν---ινν 

ΚΡ. Δέδοικά σ’᾿, ὀνδὲν δεῖ παραμπέχειν λόφους, |» -]ν -]- -]ν -ᾖ» -[ν κά 

µή µοι τι δράσης παῖὸ ἀνήκεστον κακόν. 986 |--]»-||--ν-ι(--ιν» 

Ἐυμθάλλεταν δὲ πολλὰ τοῦδε δεέµατος. [- κιν -Ιν-Ιν-Ιν-Ινν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΗ, ΑΝΡΟ ΕΝΟΕΒΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ. ΣΕ, την σχυθεώπον, και Φυμούμενην πόσει, Μηδεία, είπον πέραν ἔζω τήσδε γης, Φύγαδα, 
λαθούσαν συν σαύτη δίσσα τέκνα, Χαι μὴ τι μέλλευ, ὡς έγω εἰίμι βράδευς τούδε λόγου, και 
ουχ απείµι πάλιν προς δόµους πειν αν βάλω σε έζω τέεµονων γαίας. ΜΗ. Αἱ αι, ἡ ταλαίνα 
πανώλης απόλλυμαι' γαρ δη έχθεοι εξιάσι πάντα κάλων, και οὐκ ἐστι ευπροσοίστος έκθα- 

οσις άτης' δε ερήσοµαι, αι ὅμως πασχούσα κάκως. Ἑκάτι τίνος, Κρέον, αποστέλλεις µε γης} 
ΚΡ. Δεδοίκα σε, ούδεν δει παθάμιπεχειν λόγους, μή δράσης τι αγηκέστον κάκον παΐδα µοι. Δε 
πόλλα ζυμβάλλεται τούδε δείκκατος. 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Οκεον.[ Επίετίης.] Τηε6, ὉΥ (πο σ]οοπ1Υ οοιη(εμᾶσςε, απά εηγασεἆ 
ασα]ηςί {ΠΥ Πδραπἆ, Ν]εάέα, Ι οοιηπιαΠά {ο σο οαί ος (5 τοαίπῃ, α 
ῬαηίκΏεά ν/οπιαη; ἰαἰκίηςσ ΨΙίῃ ἴπεε ἴἱ1ψ (νο ομΙ]άτει---απά ἵπ πηονγίδε 
ιο ἀείαγ ----ἴου 1 αι τε αννατάεγ οἳ εΠίς φεπίεηςσε, αιιά 1 τείατη ποῖ 
αραἴπ ἴο ΤΗΥ ραίασς Π1 1 Ἰαγε ἀτίνξη τπεε Όεγοπά ἴ]ε Πίί5 οἳ ΠΙΥ 
Κἰπράοπη. 

Μευξα. [Το λιεγδε[{.] Λἱαδ! αἰας! 1, ντείσπεά-οιπαη, απ ἰοία]]γ 
υπάοι]ε -- {ου ΠΟΥ-αἰ-ἰεαξί ΙΠΥ εηειη]ες αγε ἰγείοΏίηςρ εΥνεΓΥ τορε 
αραἱησί 1ης, αηά {πετε ἵς Ποῖ ΔΠΥ Εᾷ5γ ε5οᾶρε {γοιῃ {πε ηλ]δοβ]εί: Ὀαί 
1 φΙ]] δ6ρεαίς, τποιρῃ αἰ-ίπε-δαπιο-ίίπιε επάμγίης ογυε|-ἰγεαίπεηί, [Το 
6 -έοπ.] Έοι νῃαί γεβδοῦ, Οτόοη, ἀοδί ἰποι εχρε] Ππε (πε οοΙΠίΣΥ ὃ 

Οπεον. Ι ἀγοαά (μεςε, (ἱε15 Ώγ-πο-πιεβης ΠεοεξδαΓΥ {ο ἀῑδεειηβ]ο ΠΙΥ 
ννογςς,) Ιεδί ίἶλοι ἆο 8οπηε πιογίαὶ Ἠγί {ο ΠωΥ ἀαισ]ίεν, Ππάεεά η ά(ηε- 
γομβ-οἰγοιηδίαποες οοἰποίάς-Ιη-καρρογί οἱ 5 {εα;. 

32795. σὲ, τὴν σκυθεωπὸν, Η{θγα]]γ, απᾶ | πέχειν, ἃ νυοτᾷ «οπηροιιηάες ος περὶ, ἆμ- 
νΕΣΥ εχρΓεβαἰνεἰγ, ένεε, ἔιε δίοΥη-/ασεᾶ. | Φὶ, απά ἔχω. Ἔιιε «ΟΠΙΠΙΟΗ τεδάῖης 16 πε- 
1το[εγτεά {ο ἴ]ς νοιδε, Ῥμαρηίςδαο», 1969. ΄ ριαμπίσχει. Τη οεοπιρουπᾶ ννονάν απ 3δ- 

479. ἡ τάλαννα, {λιὸ ηογέππα{ε Ἱ. Γρίταίε ἵη α οοα]εδοίὴς δγ]]αῦίο ρεποια]- 
989. ΕοΥ ἐρήσομαιδΟΠΊε Γθὰς ἐιρήσομαι. ΙΥ ναΠΙΒΗΘΝ, 85 ἵη ἀμπέχω---οξ ἀμφὶ αι 
285. ἕκατι, ΑΙΙΟὲ {ου ἔκητι, Ροεί. (ο: ἔχως Ὀμί ἴἼεγε αΓθ ΠΙΩΥ εχοερίίοη» ἴο 

ἑκόντι, ἆαΐ. δἵπς. οἱ ἑκὼν, τοις; Ὀιί 1ὲ : ή Ἠ]ο, οἱ ν]ο]ι 566 οηε ἵη νεν, 207. 
ἶ5 σεποτα]γ ριί αάνεινμ]α[]γ, απά δἱσηῖ. 9865. Ῥοτδοῦ Ὀ]ὰδ τι τεαὰ εἰίλοι μή 
Ώο5 {υγ Ηιεδα]εο: Ἱοηςς ἕκατι τος, {ΟΥ έἔ]ιε | οι τι νι Αάῑῑβ, ΟΥ μή µοί τι νν Τα5- 
Φα] ϱῇ ω]ιαίᾷ 9966 ἴιιε Νοε, ΟΥµερί. 96. | σαν. Τμαίϊ μή μοι τι 18 ἴε εοιτεσί ἂς- 

284. δέδοµια, 1. 8ΙΏς. Ῥετέ, ἵπά. χηἰά, | οθηίπαἰἴοη, ἴμθιε σαμ Ὀθ πο ἀομοί; 49 
οΓ δείδω, 1 ἐγεπιδίε, ος απι ἐπ ἐπερίάαξίοπ: | ἴἶνα ασα{θ αοσεηῖ ΠΠαΥ ελίεπ {ο έτος 
παραμπέχειν λόγους ὀνδὲν, {ο εοποεαὶ πι | γ]ἰαβΙα8, ννεγθαδ ἴἶιο οἶγειπιῆεκ οσα 
τύογ45 ΟΙΠΦ1Ρ. Παραμπέχειν {ΟΥ περιαµ.- | ἱμάαθησο πο ΠΙΟΓΟ {Πα ἔννο. 
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Σοφ πέφυκας, καί κακων πολλων ἴδρις, ο. 
λυπεῖ δὲ, λέκτρων ἀνδρὸς ἐστερημένη. |--]--]- -ἵν-Ιν-ἰν- 

Κλύω δ᾽ ἀπειλεῖν σ᾽, ὡς ἀπαγγέλλουσί µοε, [- -ν -|- -] - -ᾗν Ίν- 

τὸν δόντα, καὶ γήµαντα, καὶ γαμουµένην 950 |--|--]--]--ι--ἰ-- 

δρώσειν τι ταῦτ ὀῦν, πρὶν ποθεῖν, φυλάξομαν. |- -]- -]- -ἰν τν -ᾖ- ν 
ο , ο / 3 / Ἱ ͵ | 

Κρεῖσσον δέ µοι νῦν πρός σ ἀπέχθεσθαι, γύναν, |- -]ν -- -ιν-, - -]» ν 

Ἰ μµαλθακισθένθ᾽ ὕστερον μέγα στένει». |--ιν-- -ἰν-Ι» -ἰ- - 

ΜΗ. Φεῦ, φεὈ' |- - 

[-σ]ν]ν-ἷν -ἷ--ἷνν .. .- Δ /{ 

ὂυ νῦν µε-πρῶτον, ἀλλὰ πολλάκις, Κρέον, 

ἔθλαψε δόξα, μεγάλα τ' ἔέργασται κακά. 995 |» -]ν -] νν]ν- |- -τν ν 

Χρ» ὃ ὀύποθ᾽, ὅστις ἀρτίφρων πέφυκ᾽ ὤνλρ, | -ν -[--Ι--Ιν -]ν Ας 

Ι...., 
[είν σ]σσ]ν-]ν -ἰ-- 
”... 

ὃοο [--ᾖ»τ]--ᾖνἰσίνν 
|-σ]ν "Ισ τ]νΙνσ]ον 

παΐῖδως περισσῶς ἐκδιδάσκεσθαι σοφούς' 
ΔΝ Δ / κ ο 3 / 

χωρίς γαρ ἄλλης, ης ἔχουσιν ἁργίας, 

φθόνον πρὸς ἀστῶν ἀλφάνουσι δυσμεν. 

Σκαιοῖσι μὲν γὰρ καινὰ προσφέρων σοφὰ, 

δόξεις ὤχρεῖος κὀυ σοφὸς πεφυκέναι’ 

ΤΗΕ, ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝάΗΒΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. ' 

Πεφύκας σόφη, Χαι ίδρις πόλλων κάκων, δε λύπει εστεεήµεν» λέκτρων άγδροςν Δε κλύω σε απεί- 
λειν, ὡς ̓ απαγγελλούσι μοι, δράσει τον δόντα, και γημάντα, και γαμούμενην, τι’ ουν φυλέξο- 
μαι ταύτα πρυ πάθεµ, Δε κεείσσον μοι γύναι, απεχθέσ σθαι προς σε νυν, η µαλθακισθέντι 
στένειν μέγα ὕστερον. ΜΗ. Φευ, Φευ᾿ ου νυν πρώτον, Κρέον, άλλα πόλλακις, δύξα εολάψε με 

τε ειεγάσται μέγαλα κάκα. Δε ούποτε χρΏ ὅστις άνης πεφύκε άρτιφεων εκδιδασκέσθαι παι- 
δας περίσσως σόφους" γ38 χόρις άλλης ἧς εχούσι» ἀργίαςν αλφανούσι δύσµενη φθόνον προς ἄσ- 

των, Γαβ μεν πρόσφερων καΐγα σόφα σκαιοίσι, δόζεις πεφύκεναι αχεείος 2 Χαι ου σόφος" 

ΤΒΑΝΒΙΗΑΤΙΟΝ. 

Τ]ουι αγὶ α δαρίεηί-ΜΨοπιαη, απά ἀεερ]γ-νειδεά η πιαηΥ ννϊοκει -ατίς; 
δπά εχαερεταϊεά αἱ Ὀείης ἀερτίνεὰ ο (Πγ Παεῦαηά” Ρεά. ἈΤογεονεγ 
1 Ώοαν {αί (ποια {Πγεαίεπεςί (5ο ἴΠεΥ τεροτί {ο Ωιε) {ο ἆο {Πε σἶνεΓ- 
οί -ι1νο-υτιάς, απά Πίπι- νπο-μας- σε εά-πετ, απ πεγ-ν) Ώο-ἶς- νε ἀες, 
κοπηθ-πηϊδοΠΙεΓ:----ἰΠεγείογε νι ΤΙ σιαν-ασαϊηςδί ἰΠῖς Ὀείογε [ εαῇεν, 
Εου Ρείίετ ἰς Τί {ου Πε, ΠΩΥ Ια4γ, (ο ἵποιγ-Παϊγεά οὗ ἴἶχεε αἲ ψγεκεηί, 
ίπαῃ, Πανίησ Όεεη αρρεᾶδεὰ, ἰο στίενε ΟΙ {εγΙγ α[ιογν/ατᾷς. 

Ἠερεα. Αἰασκ! αἰασκ! Νοί ποινν {ος (με Ετδί (πο, Οτόος, Όιαί 
οΠει, Ὠας ορίμίοι ντοηφεά ππε, απά ἆοηπε ως σπα ἀειτίπιοηί. 

90 Πενοτ οασΏί αΠΥ ΠπαΏ, ο ἶ ργιάεηί, ἴο γεα Πἱ5 οΙ]άρεη εχοεξ- 
εἰνείν εγιια]ίο: εἴπος Ὀεφίάες (πε οίμεγ-εμανρε, οἱ νΠΙε] ΙΠεγ Ἠανε- 
ε-ἱπχριίαίίοη, νναδίε-οί-ίΙππε, ἱΠεγ εχρεγίεηςε ΓΑΠΟΟΓΟΙΙ5 εΠΥΥ Γγοιη 
(χεῖν {ε]]ονγ- οἰιίζεης. Έον (πουισῃ εχηὈπίης Πεν; Γεαίς-οί-θΚΙ] απποησ 
ἴ]χε (οο]ἰδΏ, γου 1 Ώε (ακεη {ου α δἰἱπιρ]είοη, αιιά ποί α ΥνΙδε-ρογδοη; 

989. Τη ἀπειλεῖν, ΏΟΙΑΟΠ Ίνα Γο]]οννεά | νοιςσε οί ἴπθερ (νο εχἰγαπιείογ γ]]α- 
Λ]άι5 απ α ρ]ητα)Ι(γ ος Μ88., γείσοπηο | 0168, Νίο Ηθδιιπαηη νου]ά σα]] α Βν- 
Ἰανο ἀπειλεῖς, απά Ο{Ώ6Ι/5 ἀπειλαῖς. 1η- 
ἀοεά Ἐγιιης]ς, {του} α ΝΤΑ. Τη Ἰ]8 ροβ56ς- 
εἱἵοη, οὐτιοά χόλῳ δ) καν 

901. Φυλάξομαι, Ί. δἱησ, 1. δαῖ. 1π4. 
πιά. ΟΓ Φυλάσσω, 1 μιαγὰ ο ος τσαέοᾖ, 

998. µαλθακισθέντι, ἀαῑ. 8ἱΠ5. π]ᾶδο, 
1. 808. Ρα}, ρᾶδ». Ο/ µαλθακίζω, Γ5ο/ίεης | 
μέγα στέγει, ϱγεαί]ή ἐο ἰωιθπέ. Τάδσας, ͵ 

ἵ αείιαἰ[ψ ἐπδίγιοίδ. ου {1γεἰγ ασαϊηςε αἲὶ 88η86, ας σθένει». 
994. ΒΥ ρηπίῖηρ φεῦ, φεῦ, ἵΏ ἃ δερᾶ- | 

ταίε Ἰπ6, Τ Ίνανο ἀἰκεποιιπιρονεά {5 

515, Ῥυ{ νι Ισ] 1 γερατά αδ α ἀεΓΟΓΗΜΤΥ 
ος οὐ(γιοῖνθ ριοίαὈεγαηςθ, 

907. ἐκδιδάσκεσθαι, ΡΓεδ. 1ΗΓ. τηια. ΟΕ 
ἐκδιδάσκω, 1 ἐ]ιογοιιβ]ιίψ ἐηδίγοί. Ἔ Πῖς πι]ά- 
ὁἷε νοῖος ΡΤΟΡΕΓΙΥ αρρ]ίε» ἴο {με Ρεί- 
8οη ΟΥ το]ιοπε ἴ]νο Πηδίταςίίου 18 ρῖνει, 
ἴπε ραφοῖνε νοῖσο 11δ ΡΟΓΒΟΠ έο 10/11, 
απ ἴα αοίῖνο γοῖσος [ο ΡΕΓΝΟΠ νο 

901. δύζεις πεφυκέναι» ! ου τοἐ1 αρρέαν ίο 
δε ὐ) παξιγο:---ΠΟΠΙ δοχέω αμ φύω, 



20 209. ΕΥΡΙΠ:ΔΟΥ 

τῶν ὃ ἄδ δοκούντων ἐιδέναι τι ποικ{λον |--ιν-ι|- -ἰν-Ιν-ι-- 

κρεισσων νομισθεὶς, λυπρὸς ἐν πόλει φανεῖ. |- ιν -]- -]ν -ν -ᾗν ὦ 

Ἐφγὼ δὲ κάντη τῆσδε κοινωνῶ τύχης" [ειν -[- -ἰν-ί- -|ν- 

σοφὴ γὰρ ὀῦσα, τοῖς μὲν ἔίμ᾽ ἐπίφθονος, 206 |ω ιν -ᾖν -Ίν -» -]νυ 

ποῖς ὃ ἀδ προσάντης' ἐιμὶ ὃ ὂνκ ἄγαν σοφή. |- -ιν -- -]ν -» -|- ο 

Σὺ ὃ) ὀῦν φοθεῖ µε, μή τι πλημμελὲς πάθης.  Α.. σηνα 
Ὀνχ. ὧδ ἔχει µοι, μὴ τρέσης ἡμᾶς, Κρέον, |--ν -ΙΙ--Ιν-|-, ]ν ω 

τιν ι|-τινΙν-Ι-- 
310 |ν -]ν -ν-|» -ιν -ιν- 

”/ ανν ”/ ὃ 5 / 

ωστ εις τυράννους ἄνορας ἐξαμαρτάνειν. 
3 

Σὺ γὰρ τί μ᾿ Ἰδίκηκας» Εξέδου κόρην 
ϱ/ να  Φ ) ο, / 
οτω σε Φυμὸς γεν. Αλλ εµον πὀσιν 

ω Δ . 2 δὲ ἔὰ 4) 9 
Μισω, συ ὃ: θέµαι, σωῴῷρονων Έθῥας Τάδε 

Δ - Δ λ Δ 3 θ ” .. 3/ . 

κάν νυν τὸ μεν σον ου Φῦονω καλως ἔχειν |- -» -ᾖ» -]» -ν -ἰ» -ν 

νυμφεύετ., εν πράσσοιτε᾽ τήνδε δὲ χθόνα |- -]ν -]- -» -ᾖ» -]» κ 

εᾶτέ μ' ὀικεῖ' καὶ γὰρ ἠδικημένοι 8512 |ω -]ν -|- -ι» -[[ν -|ν ὁ, 

|--ἷν -ἴν-ἰ«-ἰ--Ινν / /“ 

σιγησόµεσθα, κρεισσόνων νιχώμενοιο 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΌ ΕΝΟΙΗΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

δε αυ γοµίσθεις κρείσσων των δοκούντων είδεναι τι ποίκιλον, Φάνει λύπρος εν πόλει. Δε και έγω 
αύτη κυιώνω τήσδε τύχης γαρ οὖύσα σόφη, είµι μεν Επίφθονος τοις, δε αυ προσάντης τοις Σε 

ουκ είµι άγαν σόφη. Δε ουν Φόθει (Εν µη πάθης τι πλήμμελες; Ουκ έχει ὥδε μοι, μὴ τρέσης 
ἥμας, Κρέο, ὥστε εξαμάρτανειν εις τυράννους άνδρας. Ταρ τι συ ηδικήκας µε; Έξεδου κόρην 
ὅτω Ῥύμος ήγεν σε. ΄Αλλα µίσω έµον πόσῳ, δε συ, οίµαι, ἔδρας ταδε σώφρονων" και μεν νυν 
ου Φθόνω το σον ἔχειν κάλως' νυμφεύετε, πρασσοίτε ευ’ δε εάτε κε οίκειν τήγδε χθύνα᾽ γαρ και 
πδικήμενοι, σιγησοµέσθα νικώμενοι κρείσσονων. 

ΤΕΑΝΡΙ,ΑΤΙΟΝ. 

γεί ασαἰΏ, Ὀείηςσ εοηφἰἀεγεά εἰενεγετ (Ώαη (ἶοδε αρρεαρίης {ο Ἴκουν 
5οπηείιΏῖηρ ναγ]οςς, γου η] 5εετη α Πίδαπος Ιπ (Πε οΙ1γ. 
Νον Ιπάεες Ι τηγδε]{ ρατίαΚκε οἱ (ΕΙ [αΐε; {ου Ὀείηυ «ἰενετ, ἶ απι 

ἵη-γεαι{γ αη-οῦ]εεί-οί-ΕεΠΥΥ {ο 5οιΠε, απά ο (Πε-οίπεγ-[ιαμά ο εηδίνε 
ἰο οίπετς :---γεί ἶ απ ποῖ ἴοο 6Ἰενεγ. ἳ 

9ο {ίΠεη γοι ατε-α[Γαἰἆ-οί πιε, ]εδί γοι 5ιι/εγ φοππείμΊηρ αΠδεᾶδοη- 
αΌ]ε! [οπεεγίπσίψ.] ΜΥ αΠαΐγο γε ποί ἵπ α εοπάἰίἶου ({εαγ α5 ποί) 
Ογόοη, ἴο οβεπὰ ασαϊη»ί τογα] ΡεΓςοηᾶρβο8. | 

Βεεῖάνς ἴπ νγΏαί μάνο γοι ἱη]ατεά πιεὸ Ύοι Βαγε ρίνεη {πε γὶγοῖη έο 
ν ποια γοιγ τηϊηά ρτοιηρίεά γοι! 

Τποιρ]Ίι Ι ἀῑδίίκε πιγ Ὠα-απά, γαί γοιι, 1 (πίηκ, ανε αοίεἆ ἵη ἰῃαί 
γεδρεοί ρ:πἀάεηίΙγ: απάἀ γεα]]γ πονν { τερτεί ποῖ (Παί γουγ αβαῖγς αγὲ- 
σοΐης-οῦ ργοβρεγοῦβ]γ: {ουπι-γοιΓ- πα(γΙπιοπ]α|-αἱαποες---ίαγε Παρ- 
ΡΙΙγ---θαί 5αῇβευ πιε {ο ἱπμαβίέ τΠἰς Ίαπά, ἕοτ (πουση Ὕντοησεᾶ νΠ] νο 
Ὄε ε[]εηί---ονεγανεἆ Ὁγ οί δαρεΓ]ογ». 

808. ἘΟΥ λυπρὸς ἐν πόλει, Α]άῑδ ρτϊη{εὰ | ]αγς]ε, ἀἰβοογάαπέ, ἘΟοΥ σὺ δ᾽ ἐῦν ννο οςςα- 
ἐν πόλει λυπρός. Ἀενεταὶ Ἠ85., Ἡοννενε, | 51ομα!1γ, Ῥιί πποΓε ταΓεΙΥ, βπά σὺ δ᾽ ἀ. 
{ανοτ Ῥογεοπ αγγαηρφοιηεηί. 908. ὀυχ ὧδ, ἔχει κοι, Τέ {9 οί 80 εοέ]ι 

906. Αΐἴετ ΙΠί5 νειςε {οἱ]οννεά, τοῖς | πιε---έ]ῖπρ αγε πο ἴπ ἐιαί τα ιο] πιο. 
δ᾽ ἠσυχαῖα, τοῖς δὲ Ξατέρου τρόπου, ΝΗς]ι, 910. ἐξέδου, 3. 8ΙΠΕ. 9. Δ0Γ. ἴπά. Πα. 
ψηίἩ νετγ Πέτ]ιε αἰ{εγαίῖοιη, εοηφέη{ες 
νειςε 804 Ρε]ονν. 

906. Μαδρτανε οοη]δεσίατεᾶ (Ῥαῖ θαἆ- 
ΙΥ) ναί ἔιμὰὶ δ᾽ ὂυκ ορΏ! Το ὓε λῆµα, κὀυκ. 
Ἰοςί οἀ[ίῖοη», ἱπο]αάϊης εναί οἱ Α]άιι», 
Ίιανο τοῖς δ᾽ ὀῦν----ἰς ὈθδίΜ58., τοῖς δ) ἀθι 

907. φοθεῖ κει ἔ]ιοι ἀγεαᾶςδέ πε! Πλημι- 
ἁελὲς) ἂ5 ΙΓ ΓΤοπι πλὴν µέλος, οιιΐ ο) έιοι 

Αἱί. οῇ ἐκδίδωμι, {0Υ ἐξέδο. ἜΤιο Τοπῖαης 
υτοίθ ἐξέδοο, ἀπιά ἴ1ο Αἰἱγθηίαης, ἐξέδου, 

919. κισῶ {0Υ µισέω, 1] ους 1699. 
914. Τιεγε ατα ναινίοις γεαᾶίης» ος 

θε Ιατίον ρατί ος {5 νογςο, 48 τὴν δὲ δὺ 
χθόνα---τήνδε δὲ χθύνα 35 Άβονε, ὅτο. 

316. κρεισσόνων γικώμενοι, οῦεγ-γιἰεά ὃν 
οι» ὐείέετς---Βεε ἴ]ιε Νοίο, Πες. 909. 
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ΚΡ. Λέγεις ἀκοῦσαι µαλθάκ , ἀλλ ἐέίσω Φρενων |» ς . -- -]» -[- -]ν - 

ὀῤῥωδία μοι, μή τι, βουλεύσης κακόν" |- -ᾗν -ᾖι- πο [ν -]- -[ν ” 

τοσῶδέ γ ἤσσον ἢ πάρος πέποιθά σον. ν -]» -] μ "ιν "ιν [ ιν τ 

Γυνὴ γὰρ ὀξύθυμος, ὡς ὃ ἀύτως ἄνλρ, 920 [ν -|--Ιν-ιν-ἰἰ--Ιν- 

ῥάων φυλώσσειν, ἢ σιωπηλὸς σοφός. |- -]» -ᾗ- "ιν μι "ιν κ 

᾽Αλλ) ἔξιθ᾽ ὡς τάχιστα, μἈ λόγους λέγε᾽ |- -]ν ... "ιν η. 1 |» 5 

ὡς ταῦτ᾽ ἄραρε, κὀυκ Έχεις τέχνην, ὅπως |] -ίν-||--ιν- 

μενεῖς παρ ἡμῖν, ὀῦσα δυσμενὴς ἐμοῖ. [ν -ι» -]ι- -]ω -ᾗν -]» π 

ΜΗ. Μὴ πρὸς σὲ γούνων, τῆς τε νεογώµου κόρης. 990|- Ίν-- τιν ννντι-- 

ΚΡ. Λόγους ἀναλοῖς' ὂν γὰρ ἂν πείσαις ποτέ. ν-ιν-ι- τιν -Ι- -ί”" 

ΜΗ. ᾽Αλλ' ἐξελώς µε, κὀυδὲν ἀῑδέσει λιτάς » |--Ινν-ιν-»-|- - 

ΚΡ. Φιλῶ γὰρ ὀὐ σε μᾶλλον Ἄ δόµους ἐμούς. [» -ιν -ιιν -Ίν -[» -]» γ 

ΜΗ. Ὢ πατρὶς, ὡς σου κάρτα νῦν µνείαν ἔχω. |-- -[» -ι- -ν -]- -]ν - 

ΚΡ. Πλὴν γὰρ τέκνων, ἔμοιγε φίλτατον πόλις. 980 [--]ν κιν -ἰν [ν-]νν 

ΜΗ. Φεῦ, φεῦ' βροτοῖς ἔρωτες ὡς κακὸν μέγα. |-- -]» -ᾖν» τν -ἰ» -|» ν 

ΚΡ. Ὅπως ἂν, ὀΐμανν καὶ παραστώσιν τύχαιν. [ν -]ν -]- ιν -- -τν ν 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΝΣ, ΑΝΡ ΕΝΟΠΗΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ. Λέγεις μάλθακα ακούσαι, άλλα είσω οῥώδια φεένων (κοι, µη βουλεύσης τι κάκον' γε 
τοσωδε ἥσσων η πάρος πεποίθα σοι. Ταρ οζυθύμος γύνη, δε ὡς αύτως άνηρο ῥάων Φυλάσσευν, η 
σιωπήλος σόφος. Αλλα έξιτε ὡς ταχίστα, Ἠ λέγε λόγους ὡς ταύτα αράξε, και ουκ έχεις 
τέχνηγ, ὅπως μένεις πάρα ἥμινν οὖσα ἔμιοι δύσµενης. ΜΗ. Μη, προς γούνων σε, τε της κόρης 
νεύγαµου. ΚΡ. Αγάλοις λόγους" γαρ αγ ούποτε πείσαιο. ΜΗ. Άλλα έξελας µε) και αίδεσει 
λίτας ούδεν} ΚΡ. Γαρ ου Φίλὼ σε μάλλον Ἡ ἔµους δόµουο. ΜΗ. Ω πάτρις, ὡς κάρτα έχω 
µνείαν σου νυν. ΚΡ. Γαρ πλην τέκνων, φίλτατον εµοίγε πόλις. ΜΗ. Φευ, Φευ᾽ ὡς μέγα κάκον 
ερώτες βρότοις. ΚΡ. Ὅπως αν) οίμαι, και τύχαι παεαστώσι. 

ΤΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Ἴπεον. Τμου δαγεδὶ (Πίησς δοβ {ο δε Πεατά---γεί Ἰηγγατά]γ Ι Ίανε 
[οαν οἱ πα]ης, Ἰεδί ίπποι ρ]αι δοσείμῖης π]κελίενοιυς: απά Ὀγ 5ο πας]: 
ἰθ 168 (απ. Ῥείογο Ίανε 1 πον/-οοπβάεηςε ἵη ίμεε. Έοτ α Ὠανίγ- 
οπηρεγεά ννοιπαΏ, απἀ 5ο ἸΚεγνσε ἃ ΤΗ, 18 ΠΊΟΓΕ ΕΒΣΥ {ο σιαγ(-α- 
ραϊηςί, ἴἶναη α τεδετνεά οΓδ{ΙΥ-οΠ6. Βυί Ρε-ροπε αξ απἱσΚκ]γ-α»-ρος- 
ςἱυ]ο----[λο]ά ποί {ον δρεεεΏεδ; δεείηρ (λΐς 15 ἀεοτεεᾶ, απΏά ἴἶοιι Ώαςί 
ποί ατί-εΠΟΙΡΗ {ο γειηαίη απιοηροί 15, Ὀείηρ {ο ππε οβεηβίνε, 

Μερεα. [1] εαγπέδίπεδ».] ΛΥ, ὮΥ γουιγ Ῥοατά 1 επίτγεαί γοι, απά 
Ὁγ τἶε ρτίπεεςς πεν]γ-ιπαγγιεὰ. Οκεον. Τήοι γαδίοεί ννογᾶς: {ου 
(τι]γ πενεγ οαηςί ἴηοι ρεγειαάς πιο. ΜΕΡεα. Βυἱ νν] γοι εχρεῖ πιε, 
ΑΠΟ ΤΕΥΕΓΕ ΙΩΥ ῥρταγοεις ΠοἰΏΙηρὸ ΟΌΚΕΟΝ. Βεσαυςε 1 Ίογε ἴΊεε πο 
Ρείίογ (ἶναἨ ΠΩΥ ο/η {απηϊ]γ. ΝΜερεα. ΓΡἱεοιοίψ.] Ο πιγ παϊϊγε-σοιη- 
Ὁ}, πουν ἀεατ]γ Ἠανε 1 τευπειηΌγαιος οΓίεε πονν! [Ηεερς.] 

Οπεον. [45δεεπέπρίψ.] Ἁγ, εχεερῖ ΠΥ ελι]άτεη, ἐε (πίησ-ἀθαγεςί {ο 
Π]γ5ε]{ 15 Ποιο. ΜΕΡΕΑ. Αα! αἰακί νῆαί α πασΠίγ ενΙ] ἶ5 Ίουε {ο 
πηογία]ς! ΟπΕον. Τμαί 1 σεηεταΙ1γ, 1 Ὀε]ενε, αφ {ογίάμε αοσοπηραη]ες. 

919, πέποιθα, ἶ απι ρεγβιαἀεᾶ, 1. 8ΙΠΡ. [ νν]] αν γονάτων, ννλ]ο]ι, ἵέννε γείαίῃ σὲ, 
Ρε, πά. πῖά. ΟΓ πείθω, Φιάἆρο. 5 πο]οεοιίοπαῦ]ς, ἰέ πο ρτε[ρτα)]ο. 

999. Ἐ ου λέγε, Βτιποκ απά Βεε] ανα 946. ἀναλοῖς, 9. 8ΙΏΡ. 2. Γαῖ. ορί. αοῖ. 
πλέκε, θἱοσαπ{]γ ομοισὴ. ΟΕ ἀναλίσκω, Ἰ ιωαφίε ΟΥ «0 

990. ἄραρε, ὃ. 81115. Ροτ{. ἴπὰ, ρλὰν ο 907. λιταὶ ΝΕΓΘ τα, 
Ἔ ολ ] ἑ8 ρτοδίάἶης ουες δαρρ]ἰσα(ἴσης, Ὀιί αἰκο 

ν . - . 

395. σὲν Πμάεγβ{αυᾷ παρακαλέω, ΟΣ ἀι- | πιεαηί λε εαρρ]ϊςαἴῖους (επιδεῖνες. 
ποῦμαι. Τη εΙμριϊσαϊ πποὰε οῇ δρεακ- 9099. παραστῶσι, 9. ΡΙΙΤ. 2. 805. 5α))]. 
1ἨςΡ 5 ΝΕΓΥ ΟΟΠΙΠΙΟΗ: 80Π16, ΓΟΓ γούνων { Ο6 παρίστηµι, Ι αεεοπιραπ οἱ αἴά. 



90 989, ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΜΗ. Ζεῦ,. μὴ λάθοι σε τῶν» ὃς ἀίτιος κακῶν. |- -]ω -ᾖ» -]» «ιν -]ν -- 

ΚΡ. Ἔρας, σι µαταία, καΐ μ ἀπάλλαξεν πόνων. |- τν -]- Ἵ [ν -]- -ιν α 

ΜΕ. όνος μέν ημεξς ὃ ὂν πόνω κεχρήµεέα; 9οο ... -|- ντ» -ινν 

ΚΕ. Ττάχ’ ἐξ ὀπαδῶν χειρὸς ὠσθήσει βια. [ν -[» -]- -Ίν-||- -ἰν ο 

ΜΗ. ΜΑ. δῆτα τοῦτό γ’, ἀλλά σ᾿ ἄιτοῦμαν, Κρέον. |- -|- -[» -]ν -|- -]- ν 

ΚΡ. Ὄχλον παρέξεις, ὡς ἔοικαςν ὦ γύναι. |-- ιν -[- -» -» -]» ν 

αμ... 
ΚΡ. Τί ὃ ὀῦν βιάζει, κὀυκ ἁπαλλάσσει χβονός: ὦ40 [- -ιν -]- -]ν -]- -τν ν 

/ , 2 / ο ΜΗ. Φευξούμεθ' ὂυ τοῦθ ἱκέτευσώ συν τυχεῖ. 

ΜΗ. Μίαν µε μεῖαι τήνὸ ἔασον ἡμέραν, [ν -]ν -]- ιν -ἷν -|κ- 

καὶ ξυμπερᾶναι φροντίδ, ἡ φευξούµεβα, |--|» -|- -Ίν-||--ίν» 

παισίν τ᾿ ὤφορμὴν τοῖς ἐμοῖς, ἐπεὶ πατὴρ |- -[ν -|- -]ν -[ν -]ν - 

ὀυδὲν προτιμῶ μηχανήσασθαι τέκνοις. |--Ιν-|- -ἰν -|- -ἰν - 

᾿Οίκτειρε ὃ ἀυτούς' καὶ σύ τοι παίδων πατὴρ ὦ15ὅ |--]ν -|--|» -|--ιν- 
/ κ νδἕλ Α΄ ἃ αν σι ον οδι 4 » 

πέφυκας᾽ εικος ὁ εστιν ευνοιαν σ ἔχειν ν[ν-ἰ--ἷν-[--]ν- 
τὸυμοῦ γὰρ ὀύ μοι Φεοντὶς, ἒν φευξεύµεθα, |- -]ν -]- -ἰν -|- -]ω ων 

κείνους δὲ κλα΄ω ξυμφορα κεχεηµένους. ώς πο.» 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕ, ΑΝΕΡ ΕΒΝΕΟΙΙ5ΣΗ ΑΟΟΓΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΜΗ. Ζευς «η ὃς αίτιος τώνδε κάκων λάθοι σε. ΚΡ. ΕΡπΕε, ω καταία, Και ἁπαλλάξον µε πόγωνο 
ΜΗ. Τόγος μεν’ δε ἥμεις ου κεχθήµεθα πύνω; ΚΡ. Τάχα ὠσθήσει βίᾳ ΕΧ χείεος οπάδων. ΜΗ. 
Μη δήτα γε τούτο, άλλα αιτούμεαι σε, Κρίον-- ΚΡ. Παρέξεις όχλον, ὦ γύναι, ὡς εοίκας. ΜΗ. 
Φευξούμκεθα" ουκ ἱκετεύσα τύχειν τούτο σου. ΚΡ. Τι ουν δε βιάζει, αι ουκ απαλλάσσει χθό- 
νος» ΜΗ. Εάσον µε είναι ΤήΥδε μίαν ὕμκεραν, Ναι ζυμπεράναι Φρόντιδα, Ἡ φευξούμεθα, τε 
αφόρμιην τοις ἔμοις παίσιν, ἐπει πάτηρ προτίµα ούδεν κηχανησάσθαι τέκνοις. Δε οικτείεὲ αὐ- 
τους, Και συ τοι πεφύκας πάτηρ παίδων δε ἐστι είχες σε έχειν ευγοίαν’ γαᾷ το ἔµου ου Φρόντις 
µου ει φευζούμεθα» δε κλαίω κείγους κεχεήµενους ξύμιφορα. 

ΤΕΑΝΡΙ ΑΤΙΟΝ. 

Μτγεα. [Γαἰδῖπςσ ᾖοΥ εΨεδ απ πᾶς ίο Ηεανεπ.] Ο ο άρίίετ, Ἰεί πο 
Πίπη ν/Πο 15 (Πε οπου οἱ 1Ἴεδε οαἱαλ/έ]ες ε5οαρε {ψεε! 

Οπποκ. Ῥεροπε, Ο ε1]]γ-Μοιωαη-ίἨοιι, αὖυά εαξο πε οἱ ΠΙΥ 68Γ68. 
Μερεα. 6αγε, Ιμάεεά | Α» ΙΓ νε ἆγο ποί εχρετιεηοίηρ οαΓε ! 

Οεον. βρεεάΙ]γ απα]ί ἴἶλοια Ός (Πγαςί ου Ὁ} {ογος αἱ ἴΠε Παπάς οῇ 
Πιγ αἰίεπάσηίς., Ἠευεα. Νοί 5αΓεἰγ 5ο, {ος [ επίγεαί γοι, Οτέοι]---- 

Οκεον. Τ]οιι φ]ί ρἶνε (γουῦ]ε, ν'οπιαΗ. α5 ὲ αρρεατ». ΜΕΡΕΑ. Ί/ε 
υ]] ἀερατί: 1 να ποῖ αξκίηρ {ο οοία!η (Π]5 οἵ γοι. 

ΟκπΕον. ἸΗΥ ίπεη,ρταγ, ἀοδί (οι ορρο»ε, απά ποί]θαγε (πε οοιηίτΥὁ 
ΜΕερεα. Ρεγπη]ί πηε {0 δίαΥ {(Πὶς οηε ἆαΥ, απά {ο πιαΚε-Πρῤ ΠΙΥ ηιἰπά 

ἵη-ν Ὠαί-γγαγ νε 5Πα]] σο, απά Πονγ-σεί-Πεσεβδαγίες {ΟΓ Π1Υ Ώογς, θἶπσε 
ἰΠεῖγ [αίμεγ οαγε5 ποίλίησ αΌοιί ργονἰάϊηςρ {ος Πί5 εΠ!]άτεη. 

Ἡμεγείογε ΡΙέγ (ει, α5 γοι-αΓε, αἶδο, {πε {αίμει οἱ οἰ]άγεη, 
απ Π{ ἶ5 ΙΚεΙγ γοι Ἠανε οοπηρᾶσεῖοΏ» {Ο; ΠΙΥ ΟΝ/Η {αΐε ἵ5 ποί απ-οῦ- 
]εοί-οί 5ο σιίαάε ψ πε, ἴπαί νε-αγε-ροίηρ-Ιπίο-εχί]ε---Όαί Ἱ-απι- 
ὑγοΚκεη-Πεαγίοὰ (ἴαί (Πεγ εΠου]ά εχρετίεηςε ΓαγάκμΙρ. 

3099. λάθοι, 8. 8ἱΏς. 9. ἄογ. ορί. αοῖ. 
Ο{ λανθάνω, {ἱ απι ευπορα]εᾷ οἳ τά. 

996. Τιῖς Ἠμθ ννᾶδ ϱθηπεΓΑΙΙΥ νι τίθη 
κοῦ πόνων κεχεήµεθα. 

σει ΟΥ ὠθήσν, 3. οἵπς. 1. {αἱ. 
ὠθέω, 1 ετροί οἱ ἁγίυε ομΐ. 

Της {6ο οἳ 6τεεὶς νετῦς μαδ οίεηῦ ἃ 
Ρρᾶ»]ινο εἰρπΙθςαίῖοη, 

307. ἀιτοῦμκαι, 1. 511Ρ. ΡΥ6Ρ. ἵη]. πιά. 
Ο6 ἀιτέω, { Ρεδεέσ]ι ος ο/ατ9. 

998, ὡς ἔοικας, 49 ἔ]ιοιι Φοεπιεδί, ὃ 5ΠΡ. 
Ρενέ, Ἱπά. πηῖὰ. Αἱ{. οὗ ἔίκα, ἴ αἲπ [ἶ]ρε 

999. ἱκέτευσα, 1. 8ΙΠΡ. 1. 805. ἴπά, αοῖ. 
οἱ ἱκετεύω, ] δαρρ[ἰεαίο. 

945. Το αρρεα] Πεγο πιαἆς 16 νεΓΥ 
παίυτα], απά Ίῃ 6ΟΠΙΘ ΠΠΘΒΒΙΙΘ ΓΘΡΕΠΙ- 
Ρίο τἶαί οἱ Ῥιίαπι {ο Α]ή]]68, νο 
»η]ης {ογ ιο ἀεαά Ῥοὰψ οἱ Ηέείοι; 
υπί Ηόπιει» Ρίσίατο ἶ5 {αγ ποῦ]θυ, αὐάἁ 
ενε!γ αγ πωοτς Πἱρ]]γ Επίδμες, 



ΜΗΔΕΙΑ, 949. 95 

ΚΡ. Μκιστα τὸυμὸν λημ ἔφυ τυραννικόν᾿ |--ιν-|--ἰν-Ιν-ίνν 

ἀιδούμενος δὲ πολλὰ δὴ διέφθορα. 00 |- -]» -ᾖ» -ᾖ» -]ν -]» » 

Καὶ νῦν ὁρῷ μὲν ἐξαμαρτάνων, γύναι' |- -]ν-ν-ἰν-Ιν-ἰνν 

ὅμως δὲ τεύξει τοῦδε. Πρὀυννέπω δέ σοι, [» -]» -|- -ἰν -ιν -ἷν - 

ἔί σ᾿ η ᾽πιοῦσα λαμπὰς ὄψεται 9εοῦ |--[ν -ν-ἰ--Ιν -ἰ-- 

καὶ παῖδας ντὸς τῆσδε τερμόνων χθονὸς, |- -]» -]- -]» -ιν -[ν ν 

Φανεῖ" λέλεκται μῦθος ἀψευδὴς ὅδε. 965 |ν -|ν -|- -ἰ- -ᾗ--ἰνν 

Νῦν δ, ἐν µένειν δεῖ, µήμν ἔθ ἡμέραν µίαν' |- -ιν-|- --» -ᾖ» -» ν 

ὂν γάρ τι δράσεις δεινὸν, ὧν φόθος μ᾿ ἔχει. |- -» -]- -ἰ» -ᾖ» -]» - 

ΧΟ. Δύστανε γύναι, . -ἰ» .- 2 δε” 

φεῦ, φεῦ, µελέα τῶν σῶν ἀχέων. |- -]νν-|--νν- λκὼςέ 

ΠΙοῦ ποτε τρέψει; Τΐνα προξενίαν, ὀθθ|-νν]|- -Ινν-ιν-- ϱ2. ́  

3 δόµον, 7 χθόνα σωτΆρα κακῶν |- ν »]|- ν -ᾗ- -ᾖ» ν- 

ἐξευρήσεις; |- -]- - λα. | 

Ὡς ἐις ἄπορόν σε κλύδωνα «εὺς, |- -ι» ν -ν ν -]» ὑμμυαε- - Ί 

Μήδεια, κακῶν ἐπόρευσε. . -» υ-νν -ι» κ ώ ). 

ΜΗ. Κακῶς πέπρακται πανταχῇ' τίς ἄντερεῖ; 965 |ν ιν ---ἰν-ἷν -]-- 

' ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕ, ΑΝΟΌ ΕΝΟΙΙΔΞΗ ΑΟΟΕΝΤΙΟΑΤΙΟΝ, 

ΚΡ. Το έµον λήμα έφυ ἡκίστα τυράνγικον' δε δή αιδούµενος διέφθορα πόλλα. Και νυν, γύναι, ἔρω 
Μεν εζαμάρτανων' δε ὅμως τεύξει τούδε. Δε προ-έννεπω σοι, ει Ἡ Επιούσα λάμπας Φέου όψεται 
σε και παΐδας έντος τέρµονων τήσδε χθόνος, Φάνει' ὅδε μύθος αφψεύδης λελέκται. Νυν δε, ει δει 
μένει, µίέµνε ἔτι μίαν Ἡμεραν γαρ ου δράσεις τι δείνον, ὧν Φόξος έχει µε. ΧΟ. Δυστάνεγύναι, | 
µέλεα, Φευ, Φευ, των σων άχεωγ. οι πότε τρέψει; Τίνα προξένιαν, η δόµιον, η χθόνα σωτήρα 
κάκων, εξευρήσεις; Ὡς Ψέος, Μηδεία, επορεύσε σε εις άπορον κλυδώνα κάκωγ. ΜΗ. Πάνταχη 
πεπεάκται κάκως τις άντεεει; 

ΤΡΑΝΘΙΑΤΙΟΝΟ 
ππον. ΜΥ ἀἱδροβ]ίίου 18-Ώγ-ηαίατε {πε-]εαςί-οί[-α]]-ίπΙπσς ἵγταῃ- 

ηἰσα]: (πουσῃ οετίαϊπ]γ (πγουρῃ-Όεῖης-οοπηραρείοηαίε 1 Ώαγε Παγηλες- 
Πιγςε]{ οίιεη, 

Ληά Ἱη-ίΠε-ργεβεηί-Ιηδίαησε, ΓΟΠηΣΗΩ, 1 95εε, ἴπάεεά, 1 απι ἀοίΐηρ 
ἩΤοης---γεί΄ πενεγίῃε]ες» (ου 5α]ί ουίαϊω (Π]δ-ίΠγ-τγεαιεςί, 

Ῥυί 1 {ονενατη {εε, ἴἶαί ΙΓίο-πιοττον”5 ΙαΠρ ο πεανεη Πα]! Ὀε[ιο]ά 
ἴὧεε απ {1γ οπί]άγεη ννλίΠ τἶλε θουπάαγ]ες οἱ ἐΠἱ5 ΚΙησάσΠι, που 5Ἠα|έ 
ἀῑε:----ἴε ννογὰ (ναί οαηποί-ργογε-{α]ςε ἱ6δροκεῃ. Χονν, {πεγείοτε, 16 
νου ποδί δίαγ, 5ίαγ γεί οηε ἀαγ--- {ου ἐλεγεῖπ ἴλοιι ΝΗί ποί αοσοοπηρ]ΙδΏ 
ΔΏΥ-(Πίησ ἀῑτε, οἱ ἰπε ἀθεάς ν/Πεγεοί 1 απ α[ταῖὰ, [Επ (γέον.] 
Όπου, Ο υη{ογίαπαίο ννοπιαῦ! Ἱγείσπεά, αἰας! αἰαδὶ ἵπ γοις αί- 

Πἰεἰϊοης! ΝΠιίΠες, ενεν, κ] γοι (ατη  ὙΠαί κΠε]ίετ, ος Παδίίαίίοη, 
ος ]αη4, α γείασε {ο Υουγ Πηκ[ογίήπος, ΙΙ γοι πα ὸ [Ραἰλεείσαίν.] 
Πονν {πε ἀεΙίιγ, Μεάόα, Ἰαίῃ ]εά γου ΙΠίο απ Ἱηεχίγ]σαῦ]ε (14ε οΓ γ/οθς! 

Μερεα, Οι αἰἱ μαιιάς ἴ Ία5δ Όεεν Όας]γ αείεά:--- Πο ΙΙ ἆεηγ ἵε ὃ 

949. ἔφυ, 3. 8ΙΗ5. 9, 80Υ. Ιπά. αοῖ, ο | ΔΙ ΜΒ5., ΤΙ Ὀεενε, Ἰι8νο ἐφ---- πο ἔθ᾽. 
φύμι νε] φύω, 1 απι ὂψ παίμγε, ΟΥ απι θογπ. 957. {ογέ]ιοι υὐἱ1{ ποί 4ο απῃ ἐιίπς Ετίε- 

950, διέφθορα, 1. δίΏς.- Ρετ[. πα. ταῖς. [ υοιιδ ο) τε]ιαί {ᾖῖηρ Γεαγ Ρ098ΕΔ96Ρ Ίππο. 
ΟΓ διαφθείρω, οοτι ἴωπρο. 908. ἄπορον, ραίᾖεδα, γετρἰεα πρ. Θεὺς, 

305. πιοῦσα, [οι επιοῦσα, ΠΟΙΣ. 5ἱηρ. | ἴ]ε Ὀϊνίπϊίψ οἱ δαργειπο Ῥοψγες, Ἱ. 6. 
{οπι. 9. 809. Ρατῖ. οΓ ἔπειμι, ἶ διεοεεᾶ ίο, | Ῥτονίάεησε: ἔος ἴ]α αποϊοπία, πο ντ τἰι- 
οἨ /οἰΐοιυ. Λαμπὰς Φεεῦ. Ιτθγα]ν, (οά 9 | δι8υἁἶπρ ἐἰλεῖγ ροἱγ {]οῖδπα, 5εΘΗΥ ΓάΟ]γ 
ἴωπιρ οί ἀαγ---ἄοάς Μἱρέ. ιο ασκπονν]εάρο αὖ ονενγα]ίης΄ Ῥοψεος, 

956. µίωνε, ροεἴ]σα])γ {ου µένε: Ὀ{ ἐἶχε | {αν πἹογς εχα]τοά ἴἶναη νοῖγ ο ἀρίτες, γιο 
γεΓῦ µίµνω 19 π18δες Ἰ]κεννίδε ἵη Ργο»ς, ν/αδ Γδα]]γ Πτα Ὀείτος ναι α Ώθμδί. 



94 366. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Αλλ) ούτι ταύτη ταῦτα, μὺ δοκεῖτέ πω᾽ |--ι»-||- -Ιν-ἴν-ι-- 

ν 1» {--ν-ἴν-ν- 
|--[» -[--ἰν εἰς -ἰνν 

ο α -.,  α .. ω Ν / 
ετ εἰσ ἄγωνες τοις γεωστί νυµφίοις» 

Ν ” λ / 3 Δ / 
και τοισι κηοευσασιν οὗ σμικρο σογοῖι 

Δοκεῖς γὼρ ἄν µ: τόνδε 9ωπεῦσαί ποτ ἂν, ἱν ιν -ν -ἰ- -||- -ἰνν 

ἐν μή τι κερδα/νουσαν ἢ τεχνωμένην, 970 |--ν -|- -ἰν -ἰ- -ιν- 
᾿0υ8᾽ ἂν προσείπον, ὀυὸ ἂν ἠψάμην χεροῖν. |- -]ν -ν -[ν -[[- -|» ή 
« ” ” , β 

Ο ο) ἐις τοσοῦτον µωρίως ἄφίκετο, |» -|» -]- -]ν -[» -]ω υ 

ὥστ᾽ ἐξὸν ἀυντῷ τᾶμ᾽ ἑλεῖν βουλεύματα |- -ἰ- -|--]ν-]- -]ν» 

γῆς ἐκθωλόντι, τνὸ ἀφῆκεν Ἰμέραν |- -[υ -» -]ν -ν -ν ὁ 

μεῖναίΐ μ ἓν η τρεῖς τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν νεκροὺς 1 |- -]» -]- -]» -]- -ιν ώ, 

Φήσω, πατέρα τε, καὶ κόρην, πόσιν τ΄ ἐμόν. |-- [ν ω ν]ιν -[ν -[ν -|ν μ 

Πολλὰς ὃ) ἔχουσα Φανασίμους ἀντοῖς ὁδοὺς, |- -]ν -ν ω ν]ν -|- -]ω ον 
3 ά ε { νά 2 ” / ο 
ὂυκ οὃ ὁποίᾳ πρώτον ἐγχειρῶ, Φίλαι |- -ιν -|--ίν-|--ιν- 

πότερον ὑφάψω δῶμα νυμφικὸν πυρὶ, ων νι» -][--[» Ξ[» -[» ω 

95ο |---ἰν-|---|--ἰγ-]νν 
|- -ν -[- -ν -|- -]» ν 

αλ 9 Δ 5! / δι΄ / 

Ἠ ηκτον ὦσω φάσγανον ὃν Ίπατος, 
ας τ4 5 χφο 5 5 ο , 

σιγη δόµους εισοᾶσ.», ιν ἔστρωτᾶι λέλχος. ' 

ΤΗΕ ΟΝΡΕΒ, ΑΝΌ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. ΄ 

΄Αλλα ταύτα οὖτι τούτη, µη πω δοκείτε᾽ είσι αγώνες έτι τοις γεώστι γύμφιοις, Ἆαι ου σµί- 
κβοι πόγοι τοίσι κηδευσάσι. Γαρ αγ δόχεις µε ἂν πότε νωπεύσαι τόνδε, ει κ περδαινούσαν τι, η 
τεχνώµενην; Ούδε αν προσείπον, οὖδε αν ἥψαμιην χέρου. “Ὁ δε αφίκετο εις τοσούτον µώριας, 
ὥστε ἔξον αύτω ἔλειν τα έµα βουλεύμιατα εκθαλόντι γης, αφήκε µε μείναι τήνδε ἥμεραν, εν ἡ 
Φήσω νέκρους τθεις των έµων ἔχθρων, τε πάτερα, και Κόρην, τε έµον πέσιν. Δε εχυύσα πόλλας 
ὅδους 9ανάσιμους αύτοιςι ουκ οἴδαν Φίλα, ὑποία εγχείρω πρώτον" πότερον ὑφάψω νύμφικον δώ- 
μα πύρι, η ώσω Νήπτον φάσγανον δία ἥπατος, θισοάσα σίγη δόµιους, ἵνα λέχος εστεώται. 

ΤΕΑΝΡΙΙΑΤΙΟΝ. 

Ῥαι (π]ηρς αγε ποί αἱ {Πἱ5 ραᾶδ9---πεγεγ ὑε]ίενε Τέ: (εγε αγε δίγαρσ]|εβ 
γεί {ου {ποβε εο Ιαίε]Σ απαγγίεά, αηά πο ογάΙπατγ α[Π]οίίοης {ος {Πεῖτ 
γτε]αίῖνες, Ἐογ 4ο γοι Οπίπίς, Ιπάσεά, (πα 1 νου]ά ενεγ Παγε {ανηεά 
οη ἴΠίς πια, 1{ Τ [αὰ ποῖι Ῥεει {ο σαϊμ εοιπείμίησ, ος Παςά-ποί-παά- 
εοἵπε-άεείσι ὃ ΤΙ ψοι]ἀ ποί εγεη ανε δροΚκεη {ο ΠίΠα, ννοι]ά οί ανα 
(οασ]εά Ἠΐπα Ψ ΠΙΥ Παπάς. 

Πε, Πούγεγεν, Ίαξ αγγ]νεά αἱ ἴΠαί-άεσγεε οἱ φιπρίάΙίγ, ἰπαί ποπ 
Ώε Ὠαά Τί Ιη Π] Ῥον/εγ {ο ανετί ΠΙΥ παση]ηπαί[]οι5 ὮΥ εχρε[ῖησ πε 
ίπε Κἰησάοπῃ, Ώε Ἠαθ οοηκεηίεά (ἶναί Τ είαγ (Πίς ἆαγ; ἵω ν Πίο 1 δἰχα|! 
ρυί {ο ἀεαί] έηγεο ο{ ππῖηε επειπἰε», (Πε {αίπεν, απἀ πε Ὀγίάε, απἀ 
ΙηΥ ΟΠ Παρύαπά. 

Νου Πανίησ ΠΠάΠΥ Ωοάές ο(-ἀεείγιοίίοη {ογ (πει, 1 ΚΠοιν ηο, ΠΥ 
{Πεπά», η γνναί νναγ Τ εἴα!. πιαΚε πιγ Πτεί αἰίαοκ: ψΠεί]ετ Τ εἰιαί! 
οοΠεΙΙΙΠε (πε πυρ!1αἱ Ὀάίπς νηίῃ Πγε, οἵ (Ώγυςῖ ἆ «Πατρεπες βν/υογὰ 
(Ἡτουμ (εῖγ Ἰνοις, Πανίασ εηίετεά 5οβ1γ (πε αρατίπιεπίε νΊεγε 
πείς εοαςῇἩ ἶς δριθαᾶ. 

368. ὂυ σμικεοὶ, ποί δπια]ῖ----ποί ἰέ[ε: 
σμικρὸ ἵδ νε Αἲὶο {ΟΓΠΙ ΕΟΓ μυεροί. 

371. ἠψάμην, 1. 8ἱΏς. 1. 805. Ἰπά, πο]ά. 
οἱ ἅπτω ΟΥ ἅπτομαι, ᾗ {ομο]ν. 

978. ἐξὸν ἀυτῶ, {έ {9 αἰζνισεά ιάπι; ἔξὸν, 
Πο, δἱης. πθιῖ. ΡΓε5. Ρ8){. οἱ ἴἶε ἵπι- 
Ρρειβοπαἱ νειΏ ἔξεστι, θεία 

374. ἀφῆκε, 9. 8ἱΏΡ. 1. 40Υε ἶηά. αοἰ. 
ο{ ἀφίπρι, 1 ρἵνυε τοα οἵ 1 μεγπιῖ. 

3τ6. «ήσω νεκροὺς, ἅ ο]ια[ἰ Ριί ἀεαά. 
977. Ἀανασίμους ὁδοὺς, ἀθαά]η 5πάγεδ. 

980. Τ]ή6 Ιπε νετγ πιΙαςὮ γεβδεπιθ]ες 
[πο 40---Όαί αἲ] ροείς ἆτε {οηὰ οί -τε- 
Ρθα(ἶπο {]θ νογ8ος αί ρεου]ίαΓΙΥ ρ]6ᾶδε 
ΠπΘΠα:----οέ τή {μογε αἲε ΠΙΠΠΘΓΟΙΙ5 ἵη- 
δίαηςθ8 ἵηπ ΗοπιεΓ απά ΜήΗίοι. 8ο γἱτ- 
ῖ], "ὁ Βέπιρὸν Ιόποβ, ποπιέµααο {4η}, 
Ιαπάόκαιο πιαπόὈαη(, Οὐειάραῖ, 9ίθ. 
εογάπίαε ούπγο», θέ νος {αύοῖυας ἰαέ- 
θϐἱ :” ντ πιαΠΥ Ο{1ι6Γβ. 

981. Ὑρ]οκεπαετ (πουρυί Ομ νεος 
ορυνίοις---ραί Βτυπο]ς, βεπαίπο. 



π 

ΜΗΔΕΙΑ. 952. 930 

᾽Αλλ) ἕν τι µοι πρόσαντες ἔν ληφθήσομαι |- -]» -[ν -|» -|- -ἰν πά 

δόµους ὑπερθαίνουσα καὶ τεχνωµένη, |--ἰ- -Ι--- -ΙΙ--ίν- 

Φανοῦσα 9 Ίσω τοῖς ἐμοῖς ἐχθροῖς γέλων. |» -]» -[- -ν -- -ι» ἀ 

Κράτιστα τὴν ἐυθεῖαν, ἤ πεφύκαμεν 985 |» -|ν -]- -]ω -[ν -ἰνν 

σοφαὶ μάλιστα, Φαρμάκοις ἀντοὺς ἑλεῖν. |ν-|--» -ἰν-- -ἰν- 

Ἐτεν' καὶ δη τεθνᾶσι' τίς µε δέξεται πόλις: |--[[--»-ν-Ιν-»-ἰνν 

Τίς γῆν ἄσυλον καὶ δόµους ἐχεγγύους |--ἰν -ἷ- -ἰν-Ιν-ι-- 

ξένος παρασχὼν, ῥύσετα, τουμὸν δέµας} |ν -ἰν ---ἰν -||- -ἰ»- 

Ὃυκ ἔστι' μείνασ᾽ ὀῦν ἔτι σμικρὸν χρόνου, 590 |- -]ν -]]- -]» -]- -- σ 

ὃν µέν τις ἡμῖν πύργος ἄσφαλὴς φανῃ, |--ν -|--ιν -ΙΙν-ίν- 

δόλῳ µέτειμι τόνδε καὶ σιγη Φόνον. [»-Ιν-ν-ν-|--Ινν 

ἛἨν δ΄ ἐξελαύνῃ ξυμφορά μ’ ἀμήχανος, |--|- -Ι--Ι»-Ιν-|νν 

ἀντὴ, ξίφος λαθοῦσα, κξι µέλλω 9ανεῖν, |--ν -Ιν-ἷν -||--ἰΙν- 

κτενῶ σφε’ τόλμης δ᾽ ετων πρὸς τὸ καρτερόν. 990 |ν -ιν -- -]ν -ᾖ» -ᾗ» ν 

Ὃυ γὰρ, μὰ τὸν δέσποιναν, ἣν ἐγὼ σέθω |--ἰν -Ι|- ---ιΙν-ἰ-- 

μάλιστα πάντω», καὶ ξύνεργον ἑιλόμην, ἱν-[ν-- -ἵν-Ι»-ἰν- 

Ἑκάτην, μυχοῖς ναΐουσαν ἑστίας ἐμῆς, ἱκν-ιν---ἰν κιν -Ιν- 

χαΐρων τις ἀυτῶν τουμὸν ἀλγυνεῖ κέαρ. ο κ]ν---ἰν-ἰ--ινν 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗΕ, ΑΝΌ ἘΝΟΕΙΞΗ ΑΟΟΒΡΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

Άλλα ἐν τι προσάντες κο’ ει ληφθήσομαι ὑπερθαινούσα δόµους, και τεχνώµενη, Φαγούσα Ὀήσω 
γέλων τοις έμιοις ἔχθροις,. Κρατίστα την ευθείᾶν, αὶ πεφύκαμεν µαλίστα σόφαι, ἕλει αύτους 
φάρµακοις. Είεν' και δη τεθνάσι’ τις πόλις δέζεται κε; Τις ἔένος παράσχων ασύλον γην και 
εχέγγυους δόµους, ῥύσεται το έµον δέµκας; Όυκ ἔστι' ουν µεινάσα ἔτι σµίκρον χρόνόν, ην μεν 
τις άσφαλης πύργος φάνη ἥμι, µετείµι τόνδε φ΄νον δόλῳ Ἆαι σίγη. Ἡν δε αμήχανος ζύμφορα 
εζελαύνη (.ε) λαβούσα ἔέφος, καὶ εἰ αὐτὴ μέλλω Φάνειν, κτένω σφε' δε είμέ προς το κάρτεεον 
τόλµης. Γαβ κα Εκατην, την δεσπούναν ἣν ἔγω σέθω µαλίστα πάντων, και ἔίλομην ξυνέρ- 
ον, ναιούσαν μύχοις έµης ἕστιας) ου τις αύτων αλγύνει το έμον πέαρ χαΐρωνι 

ΤΗΕΑΝΒΙΑΤΙΟΝ, 

Βυι ἴπεγε ἶ9 ἆ δοιπεἰΠίηρ (Παί-πη 1 αίε8-αραἱηδί 1ης: ΘάΡΡΟΒΕ 1 αῑπ 
εαυρηί σεἰπσ Ἱπίο ἴΠε Ρρα]αςε, αΏά εολεπιίης, 1 δια] Ὁγ ΠΙΥ ἀεαίι 
{αγηἱδῃ ΙαυσἩίες {ο ΠΙΥ επειηῖθ». Βεσί ίΠεη 1 ίγαὶσίιί οογ9θ νν1έἷι 
νΠΙΕΕ γε αγε πιοδί {α]ίας, {ο {ακε {επι ο Ὀγ «ογοετῖε». Οοηοείνε- 
Ιἱ-άσιε---απά (ἶιαί {νεγ αγε αἱγεαάγ ἀοαά---Ψαῖ οἶίγ ννι]-{ογίανν τέ]ι- 
γερείγε πε} Ἠ/ῃαϊ 5ίταησετ αβοτάίηρ α Ιαπά οἱ γείαρε, απά α οοΠῇ- 
ἀεηιίαὶ Ἀοπης, κ ΙΙ γεπάθγ-βα{ε ΠΠΥ ρειδοιὸ Τηετε 19 ΠΟ ΟΠΕ: /εγε- 
ἴογε, ν/αἰπρ γεί α Πίο ν]θ, ΙΓ ρετίιαρ 5οπἹε ἴονγετ οἳ ἀείεποε 
(ΠΆΥ αρρεαγ {ο 5, [ νΙ ρετρείταίε (5 ὤατάετ Ὁγ (γεαεπετγ απἀ 
η Φεπος. Βμουσἱά, Ἰοΐψενες, αΏηΥ ἀἰκαδίτοις Ἰαοκ αἰίεπά ππε, Πανίηρ 
οποε ϱγαδρεά (πε δνγογά, (λουρί εγεη [ Ὀο Ππιγδεἰ{ αβοιί {ο ἀῑε, γεί 
δια]! Τ ΚΙ (πεπι---Γου σο 1 ννΙ]] {ο εἶνε Ὀο]άεκί-ρ](οΙι οἱ ἁατίηρ. 

Ναγ, Ὀγ Ηέοαίε, ἴἠε πἰκίγανς ννοπῃ ἶ γενογε λε πιοβί οἱ αἲ!, απά 
ἴνανε οποβεη ΓΟΓ ΠΠΥ αδφοσϊαίε, απιά -νν]ιο-ἴπ]ιαὈ]ες εἶχε Ιπηεγηιοδί-γεσθεςες 
ο{ ΙΗΥ αὐσάε, ποί οπε ο{ (ειπα ντίηρ ΙΥ πεαγί {ο-]ογ-αί-ἰί! 

3984, Φανοῦσα, Παυΐς αἀῑεά: ποπ. εἶας. | οϐ ἴἶνο γεαἶπις Ὀε[ονν, απά (οἀάςθ»ς οἳ 
[οπι. 9. Δ0Γ. ρατῖ. ΟΡ Ῥγήσκω, 1 αἱθ. πιασῖς αιά εποαηἰπιεηί5, 816 ννας ρε- 

588. δόµους ἐχεγγύους, ΙπαΠΦΙΟΠΦ ιοογί]η | πθγα]ἰγ τερτεδεηίε αἱ α Νοπιας γη] 
ϱ εοπ/άσπος----α δα/ε απιά δεεκγε γεδίάεπεο. | (του Ἠθαάς; απά Ἠθγ Ρον/6ς ννας 5πρ- 

391. πύργος ἀσφαλὴς, Ῥγοξεοιἶπο ἔοισεγ. | Ροδεὰ {ο εχιεπά ουετ Ἀθανθη, δαγί], 
Φανῇ, 8Ίιειο Τίδεί{ οἳ ὂε επ]θίέεᾶ, 9. ἶπα. | 86α, απά Ἰε]], μα παπιο ο{ Μεάέα» 
9. Δ0Γ. δ1Ὀ]. Ρ855. ΟΕ φαίνω, ἶ αΏρεα). πιοίμεν, αοσοτάϊπρ {ο 50Π16, ννας Ἠό- 

990. ἐζελαύνη (κὲ, δ]ιοι]ά αρτίαίε Ίπο. σα(δ---Ῥαέ {ξ Ἠόσιοά Ὃο τρ, Τ ννάς 
998, Ηέοαίξ ος Ῥεόκειρίπε ννας 4πεθη { Ἱἁγία. Ο,]νευ παππε ἂΓθ 5ο ρίνευ., 
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Πικροὺς ἐγώ σφι καὶ λυγροὺς Ὀήσώ γάμους, 

Ν δὲ Ἄὃ ΔΝ Ν 3 Ν / 

πικβὸν 98 κηδος» κά Φυγᾶς ἐμας χθονός. 

2 5. / ΔΝ στ 

Αλλ’ ἔζα, φείδου μηδὲν, ὧν ἐπίστασαιν, 

/ / ΔΝ 

Μήδεια, βουλεύουσα καὶ τεχνωμένη. 

6 νι 
. ρω ΔΝ Β 

Ερπ. εις τὸ δεινόν' νῦν ἀγὼν ἑυψυχίας 

ο” Ὀν φ ο 
,. 5 

ὁρως ἃ πάσχεις } Ου φέλωτα δεῖ σ θφλειν 

.ω ’ ρω 22. η 

τοῖς Σισυφείοις, τους Τ ]άσονος γάμοις» 

γεγῶσαν ἐσθλοῦ πωτβρὸς» 

᾽ - . 

Ἐπίστασαι δέ πρὸς δὲ καὶ πεφυκαμεν 

” τι . ”/ ”΄ Ἡ / 

γυναίκες» εις μεν ἔσθλ αμηχαγωταταν 

.. δὲ / / / 

πάικῶν ὁὲ παντων τεχτονες σοφωταταν. 

, 
. -. 

ΧΟ. ὌΔνω ποταμῶν Ἱερὼν 
.,ω Ν 

χωρουσι παγα!, 

/ ἃ / λ / βω” / 

Μά/γαι δίκα καὶ πάντα πάλιν στρέφεταν. 

5 / Ν 
εῴ 2 

ἰλΑνδράσι μεν δόλιαι βουλαί΄ Ὀεῶν ὃ 

3 / / 5’ ( 2 

ὀουκέτι πῖστις ἄβθαρΣ" 

) 2 λ / / ν 

... Τὰν ὃ ἐμὰν Εὐκλειαν ἔχειν βιοταν 

στρέφουσι φᾶμα,. 

ΤΗΕ ΟΕΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤὉΑΤΙΟΝ. 

καὶ λύγρους σφι, δε Κάδος πύερον, και ἔµιας Φύγας χθόνου. Αλλα 

΄Έγω Ῥήσω γάμους πίκρους 

εἷα, Μηδεία, βουλευούσα και τεχ)ώμενον φείδου µήδεν ὧν επίστασαι- 

ἄγων ευψύχιας) ὅρας ἆ πάσχεις» Όυ δει σε γεγώσαν έσθλου πάτρος τε άπο Ἡλιου, όφλειν γε" 

/ 

λώτα τοις Σισυφείοις) τε τοις γάμοις 1άσονος. 
/ 

μεν αμηχανώταται μὲ εις έσθλα, δε σοφώταται τέκτονες πάντων πάκων. 

πόταµων χωρούσι άνω, και δίκα, και πάντα πάλυ στρέφεται. 

/ 

/ 
/ 

πίστις Φέων ούκετι αράρε. Δε φάμαι στρεφούσι ταν ἔµαν βίοταν έχειν ευκλείανο 

ΤΕΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. 

Τ εἶα]! πιαΚε (μείτ παρεα] Ὀίμίες αππά αιουγα(α] (ο {πεπι, απά (πε 

βισίνέ ἔγοπα 

ἆόα, ρ]οΗίας απά ρἱαηπ]ης, 9ρ89ε πους ο6 ἔἶπε ατί5 ἵω νΠπ]οὮ γοι αΓε α]]απος Ὀϊίίες, αν- νγε]]-ᾶ5 ΠΩΥ 

γεγςεά. 

αἱ {ο Ὀεϊἁαἱ οἳ φάδου. Ῥαΐ Υου 

ΏπεΏ αΓε-ὈΥ-παίυγε οξ-(ἴιο-Ιεαεί-εαρασϊίγ ἰπάεεά ἴω (Πίπρς-οοπΠΠλΟἩ” 

πνοῖ]κατς οἱ αἲΙ 5ογί5 οἱ πὶσεβίεί. 

κπ. Οποπυς. ΤΠε ναίετς οἳ {πε Ἠά]]οιγεά αἰγεαία5 ἆτε ΠονΊηρ αριγαγάς, 

οσαἴη 
εἶιε {αἱ οἳ (λε 6οἆς ἶ5 πο Ίοηφετ 

οπεγίε]εά, εί ἔαπιε ἀεσγεες (παί Πιγ 405 παἱἱ Ώανε ΓΕΠΟΝΗ. 

-ἀαδίε---οαἱ Πιοδί-ογα{ίΥ 

απᾶά Ἰαρίίοε, απά αἱ πίησς αγε 

οουηςεῖς 4ο (ΓεασΠεΓοῦς, απᾶ 

406. ΦίΕγρίνας, να {αίΐνες ος Οινέος, 

τνας (να πιοςί «ταν Ρτῖπερ ος ἴε Ἠθ- 

τόϊα ασος. 5οπιθ αἰε]ραίε ἴο Ἠάπα {6 

Ἰπεώία ου οἱ (ἶια ΡήΜπίαη ραηιθ». ΑΙ: 

τ6υ ή ἀθαίίι θ να» οοπάεπηπεὰ {ο τοι} 

ἃ Ίατρε τοιπά φίοπθ ἴο {νε {ορ οἵ α ΠΗ1 

1η Πε], α {οἱ είεγπαί, ἂ5 ἴο δίοπθ, 

πΊοη Ώθας ἐἶχθ θωπαῖέ οἱ Εἶνο 111 να» 

φαϊά αἱνγαγς το (αἲἱ ας νι πιρεοδ1ἴΥ 

1ηίο (να Ρ]αΐη Ῥε]ον. Το ο ο εἶε 

Ῥ]ουά οί βί5Υρῦ9, ἵνα ἐἰιοιιρ]ιέ ἀίδρταθ” 

{α] απιυΏς {16 αποϊεηί5 

400. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ε 23! 
Ἡλίου τ ἄπο. 

ο μ  -- 
πο 
αμ... 
ων 

Ῥροσεεά {ο ἴἶιο Ποτγίά ασ: Που’ ἶ5 ἴπε εγῖα] οἱ οοµΓασε:--- 

γοι θε Ναί Ψοι εα{εγὸ Τι Ὀέσοπιες ποί Ψοῦ, ἀεδεεπάσά ο α ποῦΙε 

ζαΐ]πει απάἀ οἱ (πο Θ0Ν, ἴο αβογά «Ρρογί {ο ἴΏε Τσε 

μάνα αὈϊ]άθς: απά Ῥεσ]άθς, νο Ίο 

«0ο |- -Ίν -ἰν-ἰν-ἷ--]ν- 
|-σἷν -ἷ- -ἷν -ἷν -ἷνν 
|--ἷν-ἰς -ἰν-ἴν ἴνν 
|-σίν-ἰς -ἰν-ἴσ-]ν- 
[-τ]ν -ἰ--ἷν-ἴ--Ιν- 

1ο |- -ἰ--ἰ- --ν -ἴν “ἰν- 
--ἰ- -ἴ--ἰνἴ-Ιν- 
ιν]ν-ἰ--ἷνἴν-]νν 
ο ο... 
ιν -ἰν-ἰν -ἷν-ἰν-ἷνν 

410 |» -Ίν -]--ἰν -ἴν-]νν 

415 |-νν]-νν|-" 
|- ασ τι ν αν 
ν -ἰν -ἰἰν 

μάς ς 

ε’ 2ε 

ἕ μα] 

ον σσλλωέ 
1) 

Ἓ------------------ 

Ἔρπε εις το δείνον" νυν 

Δε επίστασαι' και δε προς υναίκες πεφύκα- 
β γ 

ε/ 

ΧΟ. Πάγαι ἵερων 

΄Ανδρασι µεν βούλαι δόλιαι, δε 

εις Ἰαπά. Ῥαΐ «οἱπε, Με- 

οἳ βίδγρΏας, ανά 

Ἰωνογίεά. Το πηεη, Ιπάεεά, 

416. Ἔμο τας πιθαπίηρ ος ἐπί εις 

απά ἰςα ποχε, 1 οοπρίάει {ο Ὀ6 48 " 

Ίνανα (γαπε]ατεά ἔνναπι, {λοαρα (ηο υυοτᾶ 

βιοτὸ ΟΥ βιοτὰ, ΡΙΟΡΕΙΙΥ εἰρηίᾳος {ΐε; 

ῥαῖ «ρεακίπς ἵπ Εηριϊσίι οἱ α Ρε[εοπ5 

Πο Ιανίαρ Ῥγαίσε οἳ ΓΕΠΟΝΏ, «ΟΠΥΟΥ5 

τς Ἰά6ᾶ ο 4 ν]ιοἰε Πἰ{ε δρεηέ 1η ἃ 1Η: 

που {ο παθγῖί (ιῖς ἀϊκποίίομ, υλῖσ]ι νὰ 

ποῖ Μεάέα”5 σ.θθ; Ώος ἰέ 1 μαὰ, ἶ5 ἴἶπθ 

αρρ]ἰσαίΐοη 5α1{εά {ο νο οοηίαεα!{. Τ16 

Πτετα] Ἐηρ]ϊδὴι 15, 6 ὐμέ Γερογίδ οἶιαπβ
ό ΓοΥ 

πι Τ(γε ἐο Ίναυε Ργαΐκε.’” 



Ζ/εό/ω{, 

ΜΗΔΕΙΑ. 415. 97 

Ἔ Ἆ / ού 
θχεται τιμα γυνασιχενω γεΕγει 

ὀυκέτι δυσκέλαδος |- ω »]- ν »|ν 

Φάµα γυναῖκας ἕξει. 490 |--]ν-ἷν -|-- 

Μοῦσαι δὲ παλαιγενέων [᾽Αντιστεοφ» α..] |- -ω ν]- ων - α 

λήξουσ᾽ ἀοιδᾶν, [-.-ν --α β 
/ Δ λ , 3 / 

ταν ἐμὰν ὑμνεῦσαι ἀπιστοσύναν. ἱ-ν--Ι-νν-Ίνν- 9 

Ὃνυ γὰρ ἐν ἁμετέρᾳ γνώµᾳ λύρας νυν ν|-|--ιν- ὁ 

ὥπασε Φέσπιν ἀοιδὼν 490 |- ν »|- ν »]|- α “ 

Φοῖθος ἁγήτωρ μµελέων" ἐπεὶ ἄντ- ἱν---ν-νν- ὅἕ 

ώχησ᾽ ἂν ὕμνον |- -]» -ᾖν - 

ὠρσένων γέννῳ. Μακβρὸς ὃ' ἄιὼν ἔχει |-ν]--Ι-ν]- ᾗ--]-ε 9’ 

πολλὰ μὲν ἁμετέραν |- » -.- ων ν]-- α 

ἀνδρῶν τε μµοῖρων Ειπεῖν. 450 |- -]ν -ᾗν -|-ὰ ”, 

΄ 

[-»]----]- -Ιν]-κ ὅτε 
να 
κι 6 

“΄ 

Σὺ ὃ) ἐκ μὲν ὀΐκων πατρίων ἔπλευσας [Στροφ» β.] |» -ἰ- -Ι-ν»-ιν -Ι». αν Τ5 

µαινομένα κραδία ἱ-νν]-νν]- 

διδύµους ὁρίσασα πόντου [ων -ἰν ν]-Ι» -|-ἒ 

πέτρας" ἐπὶ δὲ ξένα |-- -υν]|-ν]- 

ναΐεις χθονὶ, τᾶς ἀνάνδρου 490 |- -νν]|- ν]|- - ν - 

κοίτας ὀλέσασα λέκτρον, 

τάλαινα᾿ Φυγὰς δὲ χώρας [ν α΄ ὼ »]- »]|- - η 

” 3 / 
ἄτιμος ελαυνει. ' 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΠΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΣΗ ΑΟΟςΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ. 

Τίμα έρχεται γυναικείω γένει’ δυσκέλαδος φάµια ούκετι ἕξει γυναίκας. Δε Μούσαι παλαιγέ- 
γεων αοΐδαν ληξούσι, ὑμγεύσαι ταν ἔµιαν απιστόσυναν. Φοίρος γαρ ἁγήτωρ µέλεων ἁμέτερα 
γνώμια ουν ώπασε Ψέσπιν αοίδαν λύρας "έπει αν ανταχήσε ὕμνον γέννα άρσενων. Δε μάκρος αίων 
έχει πόλλα εἶπειν ἁμέτεραν οίραν (µε, τε άνδρων. Δε συ Μεν µαμόμενα κράδια επλεύσας 
εκ πάτβριων οίκων, ὁρισάσα δίδυµιους πέτρας πόντου’ δε έπι ξένα χθόνι ναίΐεις, ολεσάσα λέκτρον 
τας ανάνδρου καίτας, ταλαίνα᾿ δε Φύγαςι χώρας ελαύνει ατίριος. 

ΤΠΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 

(0 ος} 5 εοπηίηρ {ο (πε {αἶγδεχ:---ᾱ ἀαείαγά τεριίαἰ]οη 5{μα]] πο]οηΏσες 
αἴίαςοΠ-{ο ψ/οίπεΠ. Ύεα ἴπε Ίῆωφες {Γοπ} πείς βποἰεηί εἰΓαίης 8μ]α]] 
οεαςθ) {ό εεἰεῦγαία ΙήΥ Ρρειβάἀγ. 

Αροίο, Πί-]θ-ίγιας, {πε ἱεαάεν οἱ (ἶνε ο]ιοίσ, {ο ους σεηῖτι επἰτηςίἰεἆ 
ποί {Πε Ἠεανεπ]γ πλυδίο οῇ το Παγρ---Ρεσαδε ἵπ (γη 1 ννου]ὰ Πανε 
γα]δεὰ α εἰγαῖη αρα]ησί {Πε τασε ο{ ΤΏαΙΕ5. 

Υεί οἰάεη εἶππε ΠαίὮ ΠπαΠΥ (Πίηρς {ο 8αγ ἵπ ους {ανου, Ιπάεες, αδ- 
γνε]]-ας ἵη ἰμαί οἱ ππεη, [Τωγπίπρ (ο ἸΗεάέα.] Βαϊ γοι τεα]]γ ντ 
ρηνεπΖ]εά εαν, φαΐ]εὰ (γοπα γοιιν {αἰ]ιεγ” ρα]αςε----ἀἰδίαποῖηρ {πε ἆοιι- 
Ῥ]ε γος]κ» οἱ (πε Ἐωχίηθ-θεα; απά ἵη α [ογείση Ιαπά ατε γοι Πνίης, ἆε- 
ργ]νεά οῇ ΤοροΡε οἨ  Ἄν πἱάονεὰ Όεά, ἀΠπΠαρΡΥ-[ειηα]ε:---γεδ, 5ει- 
(επιοε-(ο-ραπἱκμαιεηί, {γοπη {Πο Κησάοπη αγε γοιι ἀγίνεη ἀἰκποποιγες ! 

ο... 

ντνήντεκ 

495. ὤπασε νέσπιν ἀοιδὰν, Ἰαέ]ι ϱἶνεπ έ]ιο 
βοαἰ]κε-θρεαΚἰπρ' 806. Ἀο ἵη {ιο Όδγες. 
Θ. 498, Φεὺς ὤὥπασε Φέσπιν ἀοιδήν, 

498, μακβρὸς ἀιὼν, ΗΤΕΓαΙΊΥ, ἰοπρ αρε. 
498. διδύµους πέτρας, έᾖιε ἐιοὶη γος]κΑ---- 

νἰΣ. Όιο Ογάπεαπ Ἀγπιρ]έσαφδς, πιθη- 
ἴποηεά η ο δοσοπά πα οἳ ια ρἰαγ. 
θεα τοςΚα, αἲ ιο επίταρςς οἱ ἴ]ιο 

Ἐήσίηο θα, ἴα αποϊθοηίς Ὀε]ϊενοά {ο 
ἀ δε) νιοἱοητίγ ασαϊηδί εαςΗ οἵιες ἵπ α 
φίοῦπι, απ {ο ογΗδ] {1θ ραδδίης νεδδεῖθ. 
»6ε Ῥίμά. Ἐγί], ἵν. 986. 8ο Ονίά, 
ἑ6(00οπηρτόβδος ήήπαπι Ἀγπηρ]όρα ες εἰὶ- 
α/οδοη{. ΕΡ, χΗ, 191. 

494. Τ98ς1Γ Ἠ.8 ζείνα---ΝΤιΒΡΓαΝΘ, Πο 
ἀοιυί Ὦν απ ϱΓΡΟΓ ἂί ῥΓ685, ξένω. 



38 459. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Ῥέοακε ὃ᾽ ὅρκων χάρις, ὀνδ᾽ ἔτ᾽ ἀιδὼς[ Αντιστροφὴ β.]» -ν -||-ν »-Ι» -|-ε . 

Ἑλλάδι τῶ μεγάλα 440 |-- ο ω ὦ ν|- β’ 

μένει, ἀνθερία ὃ) ἀνέπτα. [ων -ᾖν »-ιν -|-α.  ϕ 

Σοὶ ὃ᾽ ὀύτε πατρὸς δόµον, ἱ--ν ν]-ν]- δ΄ 

δύστανε, µεθορμίσασθαι |--νν]|-ν]-ν Μ΄ 

µόχθων πάρα, τῶν δὲ λέκτρων |- -ν υ]- ν]- ο. ζ' 

ἄλλα βασίλεια κρείσσων 44ὔ |--νν]-ν]-- νι 

δόµοισιν ἐπέστα. ἱυ-υν]|--] 9’ 

ΙΑΣΩΝ. 

Ὃυ νῦν κατεῖδον πρῶτον, ἀλλὰ πολλάκις, |- -]ν -- -υ -» -]νν 

τραχεῖαν ὀργὴν, ὡς ἁμήχανον κακόν. |--ίν ---ἰν-Ιν-ινν 

Σοὶ γὰρ παφὸν γῶν τῆνδε καὶ δόµους ἔχει», |--ιν-ι|--Ί»-ΙΙν-|ν - 

κούφως φερούση κρεισσόνων βουλεύματα, 450 |--|ν -||--ίν-|- -ἷνν 

λόγων µαταίων δύνεκ᾽ ἐκπεσεῖ χθονός. ν -|- -|- -]ν [ντινν 

Κάμοὶ μὲν ὀυδὲν πρᾶγμα᾽ μὴ παύση ποτὲ |--ιν-||--ἵν-ΙΙ--Ινν 

λέγουσ’, Ἰάσων ὡς κάκιστος ἔστ᾽ ἀνήρ. | [ιν -||- -ἰν-ν -|ν - 

ΔΑ δ) ἐις τυρώννους ἐστί σοι λελεγμένα, |» -ιν-||- -ν -»-ν ων 

πᾶν κέρδος ἡγοῦ ἕημιουμένη Φυγ7. 465 |- -ἰν -|- -ἰν -Ι» |» - 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΩΙΗΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

:. Χάρις ὄεκων δε βεοάκε, οὖδε μένει αἴδως έτι τα µέἔγαλα Ἕλλαδι, δε ανέπτα αιθέρια. Δε σοι 
οὖτε δόµοι πάτεος, δυστάνε, μιεθορµισάσθαι πάρα µόχθων, δε άλλα κεείσσων βασιλεία των 
λέκτρων επέστα δοµοίσι. ΙΑΣ. Ου νυν πρώτον, άλλα πόλλακις κατείδον τραχείαν όργην, 
ὡς αμήχανον Κάκον. Γαρ πάρον σοι ἔχειν τήνδε γην Και δύµους, φΦεβούση κούφως βουλεύματα 
κρείσσονων, έκπεσει χθόνος ὀύνγεκα καταίων λόγων. Και µεν οὖδεν πράγμα ἔμιοι" µη πότε 
παύση λεγούσα ὣς Ιάσων έστι κακίστος άνηρ. Δε ἆ έστι λελέγμενα σοι εις τυράννους, ἥγου 
παν κέρδος ζημιούμενη Φύγ}. 

ΤΕΑΝΡΘΙΑΤΙΟΝ. 

Πε φαης(Ι(γ οἱ οαίῇς, ούγενετ, ἵ6 σοης---ΠΟΙ {4ΓΓίε5 ΦΗάΠΠΕ 4ΏΥ 
Ίοήφετ η πηϊσἰγ (τεεοσε, Ὀυί Πας Πογη αρ-]ηίο-ίε-αἱΓ. 

Έουγ γοι Ἠανε ηποί (Πε ππαηεῖοης ο α [αίπες, Ο-νοππαπ-{οΓ]οτη, ἴο 
εἨε]ίεγ γοιι {Γοιη ἀῑδίγεςς---απά αποίπεγ ππογε Ροίεηπί απεεπ οί (πε 
παρίἶα]-ΌὈεά Ὠας εαρεγεεάεά γοι ἵπ ἴΠε ρο]ασο. 

1Α5ον. [Επίετῖπμ, αἀάγέσες ᾖπιδε[{ ἐο Ἠεαέα.] Νοι πουν {ος (ἶιε βγεί 
εππε, Οἱ {τεαιεη!ΙΥ Ώσνε Τ]οοκεά προη Ώετοε 4ἨΡΕΓ α8 ἃ 9111γ αἤεο- 
ἤοη. 9ο νηπεη-Ι{-γα8-σγαηίεά (πεε {ο Ιπῃπαδίί 5 Ιαπᾶ απάἀ ρα[αςε, 
'Ὀεατίηρ πα]]ά]γ (πε ἀειεγππϊπαίΙοη5 οἳ δΙΡεΓΙΟΓΑ, (ποιι ηλαςδί-πεεᾷς-υε- 
δεηί-οιυί-οί 1Πο οοιπ!ίγΥ {ος {1γ {οοἱΙςῇ εχΡΓΕΡΣΙΟΗ5. 
εί (αηΚΙγ (Πεγ Παγε ϱΙΥεΏΠ πο οΏεηοε {ο ΠΠΕ-ΡεΓΣΟΠΑΙΙΥ---ΠεγεΓ 

οεᾶςε εαγίωρ ἰΠαί Ζάδοη 15 4 γετΥ-0αά 8η, 

ΗΠονενετ {ογ νΏαί Ὠαδ Ῥεεη 8ροκεη ΡΥ ίμεε αραἱηςί (Πε τογοα]-{α- 
ΠιΙ]γ, ΓεοΚοῦ Πέ αἰἱ ραϊη {ο Ὀε ραπίθηεὰ ῦγ εχί]ε. 

441. Ἐοι μένει, 8ενοτα] εἀΙῖοπ8 απά | ο{ {ἶνο οΏςο]θίθ νατΏ κατεῖδω, οὐπδρίεῖο. 
Μ98. Ἠανο µίμνει. 448. ἀμήχανον κακὸν, α ρετρίεπίπρ εἰ]. 

444. τῶν δὲ λέκτρων---Ραΐ ἴΏε Ρεϊίετ 449. παρὸν,ῖέ ὑείπρ Ῥτεδεπί: 560 πάεειµι. 
γοαά]ης 8ΕεΠΏ {0 Ὠθ σῶν τε λέκτρων. 453. κἀμοὶ μὲν ὀυδὲν πρᾶγμα, απιά {0 πε 
446. Τ Ἠανε δεαμπεά (5 νθιςε, απά | ἐπάεεά πο ο[/επες---πο πιαίέεν. 

δ΄ οἱ {πε βεζοπἀ »ίτόρΙδ, αδ ἀῑπιείετ| 4565. πᾶν κέρδος ἡγοῦν ἐθέἐπιαίε ἐο Φου 
υγας]ιγεαία]εςίῖο 1οηί68 ἃ ππα]όγε, νν]ι]οῖι | φεἰ/ αἰἱ ραἶτπ, ἱππρ]γίος Ῥαπήκμηιεηῖ ἴο Όο 
Ι εοηδίἆεγ (επι εχο]αδῖνε]γ {ο Ὀο. 4Ώ εχοεεάΙπρΙγ ππῖ]ἀ ριιπίδΏπηθοηί οί έπθ 

447. κατεῖδον, 1. 8ΊἨΡ. 9. αογ. ἴπά. αοῖ. | οΏβειος νοτθοί βε Ἰαά Ό6ευ ΡιΙ{γ.΄ 

ων... 



ΜΗΔΕΙΑ. 400, 99 

Κἀγὼ μὲν ἀεὶ βασιλέων 9υμουμένων |--ἰν -ΙΙ-ν -ἰν -'--ἰν- 

ὀργὰς ἀφήρουν, καί σ᾿ ἰθουλόμην µένειν' |--ι»-ἰ- -]ω -]» -]» - 

σὺ δ) ὂυκ ἀνίεις µωρίας, λέγουσ᾽ ἀεὶ |- -ἰν -|- -]ν -» -]ω - 

κακῶς τυράννους τοιγὰρ ἐκπεσεῖ χθονός. |--ίν ---ι--Ιν-ινν 

Ὅμως δὲ κκ τῶνὸδ ὂνκ ἀπειρηκὼς φίλοις 400 [ν -]ν -]- -ιν -]- -]ω - 

ἥκω, τοσόνδε προσκοπούµενος» γύναν, |- -ν -» -» -ἰἰ- -]ν ν 

ὧς μήτ᾽ ἀχρήμων ξὺν τέκνοισιν ἐκπέσηον |--|ν-- -ἰ»-Ιν-Ιν- 

μήτ᾽ ἔνδεῆς του" πόλλ᾽ ἐφέλκεται φυγὸ |- -ι» -]- -]» -ᾗν τν ». 

κακὰ ἕὺν ἄντη' καὶ γὰρ ἓν σύ µε στυγεῖς, [- -|ν -ί- ντ -ιν- 

ὂνκ ἂν δυναίµην σοὶ κακῶς Φρονεῖν ποτέ. 4650 |--Ιν -]- -]ν -[ν-νν 

ΜΗ. Ὢ παγκάκιστε, τοῦτο γάρ σ ἐιπεῖν ἔχω |--]--Ί- -ιν -Ι|--ίν- 

γλὠσση µέγιστον ἓις ἄνανδρίαν κακόν᾽ [ων -Ι--ν-]νν 

ἦλθες πρὸς ἡμᾶς, ἦλθες, ἔχθιστος γεγώς |- -]ν -ᾖ- -|» -|- -]ν - 

᾿Ούτοι λρώσος τόδ ἐστὶν, ὀνδ᾽ ἐυτολμία, |- -]ω -ᾖ» -]» -|- -|» ” 

φίλους κακῶς δράσαντ᾽ ἐναντίον βλέπειν, 40 |» -ν -[--ιν -Ι» -ἰν - 

ἀλλ᾽ η μεγίστη τῶν ἓν ἀνθρώποις νόσων |--ιν---ἰ----]-- 

πασῶν, ἀναίδει ἐν δ) ἐποίησας µολών. |- -]ω -]- -]ν -]- -ἰ» ὖ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

Και ἔγω μεν άει αφήεουν όργας βασίλεων υμκούμιενων, και εθούλομην σε μένει δε συ ουκ 
αγίεις µώριας» άει λεγούσα κάκως τυράννους τοίγαρ έκπεσει χθώος. Ὅμως δε, και ουν εκ 
τώνδε απειρήκως Φίλοις, ὕκω, προσποπούµενγος τοσόνδε, γύναι, ὡς (κήτε έκπεσης ζυν τεκγοίσιν 
αχρήµων, μήτε ένδεής του Φύγη εφέλκεται ἕυν αύτη πόλλα κάκα᾽ και γαρ ει στύγεις µΕ, ου 
πότε αν δυναίκην Φρύνειν σοι κάκως. ΜΗ. Ω παγκακίστε, γάβ ἔχω τούτο µεγίστον κάκον 
γλώσση είπειν σοι εις ανάνδριαν’ λθες προς ἥμας, ήλθες, Εχθίστος γέγως» Τόδε ούτοι ἐστι 
ράσος, ούδε ευτόλμια, βλέπειν εγάντιον φίλους δεασάγτα κάκως, άλλα αναιδείαι ἡ μεγίστη 
πάσων των νόσων εν ἀνθρώποις' δε Εποιήσας ευ µόλων. 

ΤΗΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Νονν 1, ιωάθεᾶ, Ἠανε αἱαγ5 φο[ίεπεά (πε νγαίὮ οἱ (νε οὔεπάεά 
ΠρΊ-ρεγεσπασες, αιά ὶκηεά ἴηεε {ο τεπηαῖηΣ γεί (ποια τεπι]ιίοςί 
ηοί {Γοπῃ {οΙ]γ, οοηδίπΏ!1γ «ρεακἰπρ 1] ος (πε ΚΙπσ᾽5 {απι]γ :----ἴί ἵδ {ο 
Ες οι αγί-ἱο-Όε- εχρε]]εά (λε οοΠ{ΓΥ. 

Νενεγί]λε]εδ πονν, 5 ποί {ο (Ώεξε-πι]δάοῖηρς εἶγεά οὗ πι {γίοπς», 1 
ΑΠ «οΙΠε, (αίησ-σατε {Πας (αγ, ἹοίηαΏ, (μαί (ου ἀερατί ποῖ νηίἩ 
πε εἰ]άνευ Πιοπεγ]6βΕ, ο ἵπ ναηῖ οἱ αηγ-ἰΠίησ:---εχί]ε Ὀγίηςσς ν]ί]α 
Ιἱ πΙαΏΥ Πατάρρ]ρς---απά αἰίΠουρΏ (Ώου Ὠαίεδί ππε, Πεγευ σαη 1 νν]ς] 
ἴπρε Ἠαγιη, 

ἨΜερεα. [Φ(ογπιζπρίψ.] Ο ἴνοι-γ]]ερί-οί-εγετγ-ιΠίης, {ου Γ Ώανε (λίς 
ϱγεαίεθί τερτοβςεΏ οἨ ΠΙΥ ἴοηριε {ο υρυταϊά ἴπεε ψη(Π, [ου (πγ ππίπαη- 
Ιπεςς :----αγί (πο οοηε {ο 15, αγί οι σοπῃς, {ποια πιοδί-οᾶῖοις θείων ὃ 
Τμ] ἵΑ ποί αρὶρῖί, που ἶς ί πιαρηαπ]ηιΙίγ, (ο Ἰοο] απαβαςΙθά]γ οἩ 
{γιειάς (οι Ἰαρί 1] (γεαιεά---Ραί 1ὲ 19 οναππείεβειιε»ς, {ο σγοφεθεί ος 
α)] ἀε[εςίς ἵπ ππαη :----[Γποεγέπριν.] γεί Ἰνακί οι ἆοπε ννε]! 1π οοπηῖηρ.. 

497. ἀφήρουν, 1.. 8ἵΠβ. ἵπιροτε, ἰπὰ. αἱ. 470, δράσαντα, ἃςς, 5ΙΗΡ. ΠΊᾶ8. 1, 805. 
ΟΓ ἀφαιρέω, Ἰ {α]ο αισαφ. ρανί, ος δεάω, /άεῖο, ἴο Άρτεςε ΨΙΙἩ σὲ, 

409. ἐκπεσεῖ, Λ{{. {ος ἔκπεστ, 9. 8ΊΏβ. 9. | έῇθε, ΟΥ τινὰ, αγ 0Π6. 
Γα. νά. πι]. ο[ἐκπίπτω, Γαπι ἀγίοεπ οι. 471. νόσων πασῶν, ππογὺόγαπι αἲξ οἳεἱό- 

40δ8. Αίἴοι (λλ] γουςε {οἱἱονγοὰ νοτρα | γι ὀπιπῖωπι, ο) αἰὶ ἀἰδεασε ΟΙ ἀθγεείς. 
1991, Φεοις τε, κἀμοὶ, παντί τ ἀγθρώπων γέ- 479. ἀναίδεια, θγασθι-Γαοεάπεδς--- α τσαπέ 
νει--- ΝΕ 86εεπις ουί οἳ ρίοςε ννθγο, αδ | ϱῇ ἐπσεπιοιδ δλαππε, ννμῖο] ἶς οεγίαϊπ]γ α 
Σάδοη να ποῖ οὐἱοις {ο ἴ]ε ο», Ώος | μάθουν Γαἰΐηρ ἵω αΏΥ 9Π6, {λουρὴ ρες- 
ενει {ο {Ἠθ ϱομοτα]ίγ οΓπιοι. Ιιαρ8 ποί [ο ννοιςί οἱ αἲ] ἀε[οςίΒ. 

ο 



40 479. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 
Εγώ τε γὰρ λέξασα, κουφισθήσομαι |- -]» -]- -]ν -|- -]νν 

|--]»ΐμ-]»-ἰ--Ι-- 
415 |--ἰν -[--ίν -κ-ι-- 

ΔΝ .. Ν Ἆ / ; 

ψυχη», καλως σΕν και συ λυπησει κλύων. 

νο ” / 

Ἐκ τῶν δὲ πρώτων πρῶτον ἄρξομαι λέγει». 

"Ἔσωσά σ᾿, ὡς ἴσασιν Ἑλλήνων ὅσοι [υ -ᾗω -[ν σ [ν -||- -|ν συ 

ταυτὸν ξυνεισέθησαν ᾿Αργῶον σκάφος, |- -ιν -]ν -]ν -[- -] ωυ 

πεμφθέντω ταύρων πυρπγόων ἐπιστώτην |- -|» -|- -]ν -ἷν -|» ώ 

ζεύγλησι, καὶ σπεροῦντα 9ανάσιμον γύην' [--ν -ΙΙν-]νν ον -ν - 

450 |ν -ἰν -[- -]ν -ν -ἰ» ω δρώκοντά 9», ὃς πάγχευσον αμφέπων δέρας 

σπείραις ἔσωζε πολυπλόκοις, ἄὔῦπνος ὢν, |- -ν -ιν ω -ἷν -]ν -]» ω 
/ 3 Φ ϕέ ὰ / ον [ 

κτείνασ. ἀνέσχον σοὺ θάος σωτηρίον. [- -[ν -[- -[ν -|- -]ν ώ 
Αυτὴ δὲ, πατέρα καὶ δόµους προδοῦσ᾽ ἐμοὺς, |- -ν ἁ υ]ν ἂ [ν -[{» -|ν ἅ, 

τὴν Πηλιῶτι» ἒις Ἰωλκὸν ἱκόμην [- -ιν -Ίν-|ν -ἰν -|» 

ξύν σοι, πρόθυµος μᾶλλον 3 σοφωτέρα 455 |--[ν -[- -|» -[ν-ις- 

Πελίαν τ) ἀπέκτειΥ», ὥσπερ ἄλγιστον 9ανεῖν, |» ω -[ν -|- -[ν -|- -ίν- 

παίδων ὑπ᾿ ὠυτοῦ, πάντα τ ἐξεῖλον φόθον. |--ίν -Ι--Ι»-||--ἰνν 

ΤΗΕ, ΟΒΡΕΒΕ, ΑΝΌ ΕΝάΙΙΘΗ ΑΟΟΕΝΤΕΓΑΤΙΟΝ. 

Γαρ τε έγω, λεξάσα κόκως σε, πουφισθήσοµιαι ψύχην, καὶ συ κλύων λυπήσει. Ἐκ των πρώ- 
των δε πρώτον άρξοµαι λέγευ. ἘἙσώσα σε, ὡς ὅσοι Ἑλλήνων ξυγεισεθήσαν ταύτον Αργώον 

σκάφος, ισάσι, πεµιφθέντα επίστατην πύρπγοων ταύρων ζευγλήσι, και σπερούντα Φαγάσιμον 
γύην' τε κτεινάσα δεακόντα, ὃς, ἀμφεπων παγχεύσον δέρας πολύπλοκοις σπείραις, εσώζε, ων 
αὕπνος, ανέσχον σοι σωτήριον φάος. Δε αύτη, προδούσα πάτερα, καὶ ἔµους δόµκους, ἵκοικην ἕυν 
σοι εις Πηλιώτυ Ιώλκον, μάλλον προθύµιος Ἡ σοφώτερα" απεκτεύα Πέλιαν, τε, ὥσπερ αλγίστον 
Ῥάνευ, ὕπο παίδων αύτον; τε εξείλον πάντα Φόθον. 

ΤΕΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Έοτ α» νγε]ὶ εἶιαί! 1, Ὀγ τεν]]ἶησ (ποε, Ρε Πσλίεηεά ἵη ΠΙΥ παπά, ας {οι 
Ψ]ι Ὁγ Πεατῖησ Ὄε στ]εγεά. Ἐτοιη ἔἶπε Πτοί Ιποἱάεηί5, ἐπογείοτε, νγὶ]ὶ 
Ι Εγει Ὀεσίη (ο βρεαῖς, 

Γβανεὰ (Ἠεε (115 αξ-ΠιαηΥ οἱ ἴἶνε ἄγεεἰς α5 επραικεά γη (πεε ἵπ 
ἴλαί Ατροηαυίιο νερεεὶ κπουν,) ν πει ἴἶοι νγαθι δεηί {ο γοάυσε (πα 
ῃγε-βγεαϊηίπο Ὀι]]5 {ο έἶνε γοΚε, απά {ο 5οΥ/ {Πε {αἰαὶ φεεά: απά «νπεη 1 
Ὠας εἰαίη (ε ἆγαροἨ, έἶλαί, επϊψ]αῖας (πε σο]άεα Ώεεοε ἹΠ ΠιαΠΥ Γοἱά5, 
σιαγάεά Ιέ, α εἱεερ]θέ» 5εη/1πεῖ, 1 ταΐσεᾶ {ου ἴπθε α ςανίης Ισηί. 

Τηεία 1 πγσε]έ, Πανίης Ὀείγταγεά ΠΥ [αίπετ απἀά αιγ ΓαπΙΙΙΥ, οατηε 
ΨΙΙΠ (θε {ο Ρε]ἰότιο Ιό]σ]ιος, πιογε ΨἰἡΙας (παα υνῖσε:---ἶ ΚΙῑΙεά Ρό]ϊας, 
ἴοο, (1ὲ ννᾶς (Πε νεγγ ννογςέ οἱ ἀθαίῃς,) ΟΥ ἴπε Ὠαπάς οἱ Πἱ5 οπ/η ἀαιισ]ι- 
{ΕΓ5, απιά Γοιμογεὰ {οι ίμεε ενεΓΥ {ε85, 

476. ἔσωσα, 1. 5ΊΏΡ. 1. α05. Ἰπά. αοῖ. 
οΓσώζω, Ι γέκεγοε: ἴσασι, 8. ΡΙΙΤ. ΡΓΘ8, 
Ἰπά, οἱ ἴσημι, 1 Ἴαιοω. Τὰ πα Ὀεγ οί 
τεεΚα (ναί αοοοπιραπΊεά «άδοη 0 {ἶια 
Αιρσουαιτίο εκχρες Ηθη, ἰβίαιοά αἲ Π41Υ- 
Γοιγ, πιοδί ος χαπια ΠιΘη ος ταη]ς; ἴννο ος 
νηοπη, οννονου, ἱπο]ιιάῖης ἴ]ιε 11ο, αγα 
τεροείῖεᾷ µενεν {0 ηανε γεασμεὰ Οό16Πῇ5, 

419. ζεύγλησι, {οἵ ζεύγλαις. Γύην, ἔ]ιο 
δεεᾶ, υἱ2, (ἶνο {οοί]ι οἱ (ο ἀναροῃ. 

480. Ῥ]γήκιιδ, 5οἩ Οἱ ΑΕἰιαλας, απά 

ίτοε, αί {ἶιε {οοί οῇ ννηῖσ]ι, ἃ πιοὐδίτοιϊς 
ἀταδοπ νναϊε]ιεά ἆαγ απά ηϊριτ. Τὲ ννας 
Δἱδο ριατάεὰ Ὁγ Ὀμ] ναί Ὀτεαίεά 
Βαπιϊης Πτο, απᾶ {Ππαξ]ιαᾶ [εοί απά ἨοΓΗ5 
ος Όντας. 'ΤΗΙ6 5ίοςγ ἵδ α]]εροτίσα], απά 
οαη Ὦε ςαἰἰβ(αο{ογῖ]γ εχρ]αίπεά ας (με 
Ρειβοηἰβσα!ἶοη ος ΙΗ5ίοσῖσα] {αοίς. 

481. ἄὔπγος ὢνι Ι{θΓαΙ1Υ, θεῖπρ' 5ἱεερίεδς. 
484. Ι6ἱοἴιοβ νναν σα]]εὰ Ῥε[ϊότῖς, Ὦο- 

οα18ο ἴτ δἰοοᾶ «058 {ο πε πιοπηζαία 
Ῥέ]οι. Ἱκόμην, 1. ἶΠς. 9. 405. 1ὰ. πιά, 

Κπρ ος ΤΜεΡοΡ, ἰιαά ο0Π16 (18 ννας 5αἱά) | ΟΕ ἑκνέομαι, ἶ ο0Ίπ6. 
εο Οό]ομ]ς, ἵπ αΏ αθγτοπαμῖῖίο ΙΠΙΠΗΘΕ, 486. ἀπέκτεινα, 1. 8ἱῃΏ5. 1. 40Γ. 14. 
πιοπηίεᾶ ϱἨ ἃ ΤὰΠΙ Νλοδε Ώοεεςε ννα5 ος | αοῖ. ο{ ἀποκτείω, ἵ Ιἰ. Θανεῖν 2. Ἀ0Γ. 
Εοἱάἀ. /Εόέι65 εανγίην {πο Βεεςθ, ΠιΙΓ- ͵ ΙΠέ, αοῖ, ος Ὀγήσκω, ἴακθη διιρδίαη{ΙνεΙγ. 
ἀετεί Ῥιμήχις. ἜΤ]ο ται ανίης Ό6ρθῦ 487. ἐξεῖλον 1. 51Π6. 9. 80Γ. ἵπά. αοῖ, 
βἰαΐη, ή ἤθεςε ννὰδ φυδρεπάεά οἩ ἃ | ΟΓ ἐξαιρέων 1 έαΐνο αωαη. 



ΜΗΔΕΙΑ. 453. 41 

Καὶ ταῦθ) ὑφ᾽ ἡμῶν, ὦ κάκιστ᾽ ἀνδρῶν, παθὼν, |- -]» -[- -]ν -]- -]ν- 

πρὀύδωκας ἡμᾶς) καινὰ ὃ ἐκτήσω λέχη, |- -ᾖν -ᾖι- -ᾖ» -]- "ιν α] 

παίδων γεγώτων' ἐι γὰρ ἠσθ ἅπαις ἔτι, 490 |- -|ν-|--Ι--Ιν-Ινν 

ἔύψγνωστ) ἂν ἦν σοι τοῦδ) ἐρασθηναι λέχους. |- -]ν -]- -ν -]- -ἰ-- 

Ὅρκων δὲ φρούδη πίστις, ὀυδ᾽ ἔχω μαθεῖν, νεο Ίνκας 
ἐν φεοὺς νομίζεις τοὺς τότ᾽ ὂνκ ἄρχειν ἔτι, |- -]ν -]- -ιν -|- -ινν 

} καινὰ κεῖσθαι 9έσμι ἀνθρώποις τανῦν, να Ι-πιης 

ἐπεὶ ξύνοισθά γ΄ ἓις ἔμ᾽ ὂνκ ἐύορκος ὤν. 496 ἡ «πο πίςς 
ΦευὈ δεξιὰ χεὶρ, ς σὺ πόλλ᾽ ἐλαμβάνου, |- -]ν -ᾖ]-- -τν -[» -]ν εί 

καὶ τῶνδε γονάτων, ὡς µάτην κεχρώσμεθα κορν μίνι» 

κακοῦ πρὸς ὠνδρὸς, ἐλπίδων ὃ᾽ ημάρτομε». |ν -]ν -ιν -ᾗν -]- -]ν 

Αγ’, ὡς φίλω γὰρ ὄντι σοι κοινώσομα, |ν -]ν -ν -]ν -|- -ἷν " 

δυκοῦσαω μή τι πεός γε σοῦ πράξειν καλῶς, ὅθ00|ν -|ν-Ι»-!- -ι-τιν- 

ὅμως δ ἐρωτηθεὶς γὰρ ἄισχίων φανεῖ' ντο] 
νῦν ποῖ τράπωµαι: Πότερα πρὸς πατρὸς δόµους, στήν μρεμα: ν- 
ὀὺς σοὶ προδοῦσα καὶ πώτρα», ἀφικόμην:; |- -]ν -ᾖ» -ᾗ- -ᾖ» -ν ς 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΗ, ΑΝΡ ΒΕΝΟΙΙΘΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Και πάθων ταύτα ὕπο ἥμων, προεδώµας μας, ὦ πακίστε άνδρων᾽ δε εκτήσω καίγα λέχη, παῖ- 
δων γεγώτων’ γαρ ει ήσθα άπαις ἔτι, ερασθήναι τούδε λέχους αν ἩΝ σοι ζυγγνώστα. Δε πίστις 
ὅρκων φρούδη, ούδε έχω Γµάθειν ει νομίζεις τους Ὀέους τότε, ουν έτι άρχειν, Ἡ καΐνα Ῥέσμια 

: πάνυν κείσθαι ανθρώποις, έπει γε ζυνοίσθα ουκ ων ευόρκος εις ἔµε. Φευ δέξια χειρ, ἧς συ 
πόλλα ελάμανου, και τώνδε γόνατων, ὡς κάτην κεχρώσμεθα προς κόκου άνγδρος, δε ἡμάρτομεν 
έλπιδων. ΄Αγε, γαρ ποωώσομαι σοι ὡς όντι Φίλω, μή δοκούσα γε πράξειν τι κάλως πβος σου, 
δε ὅμως" γαρ ερωτήθεις φάνει αἰσχιων' ποινυν τραπώμαι; Πότερα προς δόµους πάτρος, ὄυς, και 
πάτραν, προδούσα σοι, αφίκομην} 

ΤΒΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Ὑεί α[τεν εχρετιεηοίῖησ ἴηπερδε δεγνίσε» {Γγοπι 115, Ὠαςδί ἴἶποιι ἀεσεῖνεά 
15, Ο Ὀαφεεί ο{ πἹεή----απά Ροβδεθδε-(Πγεεἰ{ οἱ α Πεν θεά, αἰί]οιισ]ι 
ομΙ]άτοη {ο ἴπεε Παγε Ῥεεῦ Ῥοτη:---[ου 1 εποι Ὠαςδί Όεεη οΠ]]ά]ενς 
»{1], ειε-ὑεσοπ]ίης-επαππουγεά οἱ Ε1Ι5 πιαίσ πω]σΗί Πανε Τη ίπεε Ὀεεῃ 
Ραγάοηαβ]ο. 

Πούψονεγ (πε [αἰ(α οἳ οαἱΏς πας ναπ]δηΏεά, ΠΟΓ Πανε ἴ τΏε πιεαης ος 
Κπονίης υΠείπεν ἶχοι (ίηΚοδί (ε (οάς ο{-ιΠαί-άαγ ατε Πο Ίοησες 
γρεϊρηϊησ; ΟΥ ἴἶαί Πεν; Ίαν αγε ΠΟΥ Ἰαιά ἆονΏ {ος ππεῃ---ἶποε αί 
Ιεαδί (οι πημδί Ὀε οοηκοίοις οί ποί Ρείησ οα{{-οῦὈδεγναηπί (ογ/ατάς Πιο. 
ΟΠ τὶς τσί Παπά, νπἰοὮ ποια ᾖαδί 5ο ο[ἵεη ϱγαβδρεᾶ, απά ἴμεςε 

Κηεες--- Πο νε Ίανε ἴπ ναίῃ Όεεη ρο]α[εὰ ΡΥ α ν]οκεά Παδαπά, απά 
{οἱ]εὰ ἵη ουσ Ίλορες! [ Η/έπισς μετ Παπᾶς----ὑμέ διά άεπίν αββεατς οοπιροδεᾷ.] 

Όοπια, (ος [ κ] σοηνετςο ψΙ{Π {μες ας ἱΓίποι φονγί α (Ἴεπά, ποί εχ- 
Ρεοίίμα, Ιπάεσά, {ο πιθεί-ν( αγ τΠίησ Παηάκοιηε [τοιη (θε, Ὀί η6- 
νεγίε]εδ» (ος, Ὀείπρ απεδί]οιεά, ἴποια ηί αρρεαί (Πε Ὀα5εΓ :---ἴο- 
νηαί-ρίαςε απ [ πο {ο Πεϱὸ 15 1ἱ 1ο ἴἶπε ραΐαςε οἳ πιγ (αἴλες, νηἰσῇ, 
ἂδ νε] α5 ΠΙΥ οοΙΠίΤΥ, ευ Τ αά Ὀείγαγεὰ {ου (μες, [ ἀεεετίεὰ ὃ 

489. ἐκτήσω, 2. 8ΙΗς. 1. 40Γ. πά. πιῖά. | Ποπ Ἀετ, ποῖ οΠΙΥ Ρνοίθοίἴομ απά Ίονε, 
οΓ κταόµαι, { Ρ099688. υαΐῖ πιασϊσα] αθδἰσίαησε οἱ α ἀεδονρίῖοι 

400. παίδων γεγώτωνι Ηἰθγα]]γ, οἰιάνεν | χα ηιοδί αδοίαὶ {ο ῖην, 
Ιαυΐπρ ὑείπ θογη, ἴλο σοη{εἶνε αὐδο]αῖθ. 404. ΝΤ559. ανο Φέσμει ἀνθρώποις, Ὀιιε 

4939. ὅρκων δὲ φρούδη πίστις,{0Σ « ἀνοη]ιαά | Τ49σαν οἀτῖοά Ψεσμ᾿ ἐν ἀνθρώποις, Ἠηγεγθ 
Ῥουπά Ιήπιςε]ξ {ο ἨΤεάέα Τη {ο {ειπρ]α | Ῥεσμὰ ἵδ ἴ]ο αςο. Ρ]. ος Φεσκκὸς, 1896. η 
οἳ Ηόσαιὸ ΡΥ (ο πιοςί δαστε οα{ἡ5, | ἴμο δἰησηίαιν, ο ευ πειῖ, 1 ἵνα ρ]ατα]. 
αυ πα νοννεὰ εἴεγιαὶ Πάδἰ1{γςἹωσοι- 499. ὡς φίλω γὰε ὄντι σοι, Πετα]]γ, /ου 
βε(ιεησε οὗ νο Ἰε Ἰαά τγεσεὶνοά ΄ ἐο έ]ιεο αν ὑεῖπς α /γἰεπά. 

Ε . 



49 004, ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Ἠ πρὸς παλα(νὰς Πελιάδας; Καλῶς γ΄ ἂν ὀῦν |- -ᾖν -]- ω .ᾖν -ιν -τν- 

δέξαιντό μ ὀΐκοις, ὧν πατέρα κατέκτανον. 505 |- -]ν -ι- -ιν ω ων ιν. 

Ἔχει γὰρ ὁύτω" τοῖς μὲν ὀΐκοθεν φίλοις |υ ειν -ἷ- -ἷν -ᾗν ιν - 

ἐχθρὰ καθέστηχ’ δὺς δέ μ᾿ ὂνκ ἐχρῆν κακῶς [ειν -ᾖ- -{ν -Ί--ν- 

δρᾶ», σοὶ χάριν φέρουσα, πολεµίους ἔχω. |- -]ν -ν -ν υ .ν -ἷω ώ 

Τοιγάρ µε πολλαῖς μακαρίαων ἀν' Ἑλλάδα |- -ᾗν -|- ν ην -ν -ἰν ν 

ἔθηκας ἀντὶ τῶνδε' Φαυμαστὸν δέ σε δ10 |ν -ᾖν τιν -]ν -|- -ᾖ» ω 
” / Δ λ « / 5 Δ 
ἔχων πόσιν καὶ πιστὸν  τάλαιν ἔγω, |ν -]ω -[- -ἰ» ιν -ἰ-- 

ἐι φεύξομαί γε γαῖαν ἐκθεθλημένη, |- -ᾖν -ῃ» -ιν -ι» -]» 9 
/ 2) λ / / / | { 

Φίλων ἔρημος, ἔὺν τέκνοις μόνη µόνοις. |» -ιν -]ι- -]ν -[ν -ιν - 

Καλόν γ᾿ ὄνειδος τῷ νεωστὶ νυµφίω, [ -ν -Ι- -ἰ- -ἷν -ἰ «- 

πτωχοὺς ἀλᾶσθαι παῖδας, Ἰ τ ἔσωσάσε. Οὅ]5|--]--]--]--]ν-]νν 

ὮὮ Ζεῦ, τί δη χευσοῦ μὲν, ὃς κίθδηλος ἤ, |----||--Ιν-]--ι-- 
δα. α ΄ ἱ,).. ” ! τεκµήρι ἀνθρώποισιν ὥπασας σαφ”, |--ἰν-Ι|--ν-Ιν-ιν- 

ἀνδεῶν ὃ ὅτω χεη τὸν κακὸν διειὸ ναν, |- -ι--|- -]» ιν -]νν 

ὀυδεὶς χαρακτὴρ ἐμπέφυκε σώματιΣ |- -]ν -]- -ιν -ν -[» ν 

ΤΗΕ  ΟΒΡΕΗΕ, ΔΑΝΡ ΕΝΕΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Η προς ταλαίας Πελίαδας» ΓΕεουγ, ὧν πάτερα κατέκταγον, αν δεξαίντο µεε οἶκοις κάλως. Ούτω 
γαρ έχει' καθεστήκα μεν έχθρα τοις φίλοις οἰκοθεν' δε ὅυς ουκ. έχρΗν µε ὃραν κάκως, έχω πο- 
λέμιους, φερούσα χάρι σοι. Τοίγαρ άντι τώνδε εθήκας µε µακάριαν πόλλαις άνα Ἕλλαδα, 
δε ἡ ταλαίνα ἔγω ἔχων σε Βαυμάστον και πίστον πόσιν, ει γε φεύξομκαι, εκξεθλήμενη γαίαν, 
Ερήµος φίλων, κόνη ἕυν μιόνοις τέκνοις. Κάλον ονείδος γε τω γεώστι γύμφιω, παίδας αλάσθαι 
πτώχους, τε ἡ εσώσα σε. ΏὮ 7ευ, τι δη μεν ώπασας ανθρώποις σάφη τεκμήρια χεύσου ὃς η 
κιθδήλος δε οὖδεις χαράκτηρ εμπεφύκε σώματι άνδρων, ὅτω χΕη διείδεναι τον κάπου; 

ΤΒΑΝΡΙΗΑΤΙΟΝΟ 

ΟΥ ἰ8 Τί (ο (νε απη{ογίυαίε ἀαιρ]ογε-ο[-Ρέ]ια5} Ὑε5, οετίαΙΏ]γ, ΙΠεΥ 
π/ῆἼοςε {αίἩευ 1 δἰει; ννου]ἀ γεσεῖνε πῃθ Ἱηπίο είν Ἠουδες ΚἰπάΙγ | 

Τῆας, (πεη, Ἱέ 15: 1 απ Ἰη γεβΙίγ Ρεσοιηε Παίε[α] {ο ΠΩΥ [γιεπάς αἲ 
Ἠοιης, απά (Ποβε ϱΠοπι ἶ Παά Πο οαιιξε ἴο 1εαί 1], πανε [ ιαὰε {οες, 
Ὁγ ἀοΐησ ἴΠεε α {ανουτ. ἩἨονψενετ ἴα τείατΏ {ου (μις [ήτοπίσαιίψ.] 
ίποι Ἠαςί τεηάετεοά Πε ΠΑΡΡΥ απποης {Ἠε ΠιαΏΥ Ἅοπιεῃ (Πγουσπουί 
ἄπεεσε: απά ἴ-πιγ-α[Πἱοιίοῦ απ [ Ῥοδεεςεεά-οξ ίΠεε, 8η αἀπιίγαθ]ε 
8ης α [αιΏ{Γα] Παεδαπά, 1Γ 1 εΠα]ὶ Ιηάεεά ἀερατί, εχρεῖ]εὰ ἔἶπε Ἰαπά, 
ἀεξίίίπίε οἱ {γιεπάς, Ἰοπε]Υ νι πιγ Ιομε]γ «πι]άγεη, 

Α πηϊσΠίγ Ἠοηπογ {οτφοοίΏ {ω ἴπε Πεν; Ὀγίάερτοοπι, (αί {1γ Όογς 
αγε Ψαηάεγίης αΌουί Ὀερραγς, ἀπά 516, ίοο, Πο δανεά {11γ Π{ε! 

Γ1,οοΚίπρ αρ οχργεδἰοεἰψ{ο Ηεανεπ.] Οἱ ἀρίίες, νΝΏΥ, ΡΓαΥ, Ὠαοί έἶχοιι 
σῖνει {ο πιαπκπὰ 1η{α11Ό]ο δίση» οἳ {πε σο]ὰ κ πῖοΏ ἶ5 αἀυ]ίεγαίε, γεί 
19 Πο ΤΙΛΤΙΚ δεί ου {Πε Ροὰγ οἔίπεη ψεγεὈγ {ο ἀἰδιηραἱδΏ {Πε τορο ὃ 

605. δέξαυτο, 38.Ρ]ατ. 1. αο5. ορ. πιά. | Τί ρεϊπεῖρα! οἵετες Ἱνεγε, Αίµεπε, δράϊς- 
οί δέχομαι, ἶ έαλε, οἳ 1 γεεσῖυο. ία, Ατσοβ, Οόπϊπίὴμ, Έμεῦος, Βίεγου, 

607. καθέστηκα, 1. 8ἱΠ5. ῥρετέ. Ιπά. αοί. | Μγοέπα, το. Τε οἵίγ οὗ ΟότΙηία, ἵη 
ΟΓ καθίστηµι ΟΥ καθιστάω, εὐηδέέιο. Ὃυκ | νῖς) {πο Ιπεϊάεηίς ο {19 ΡΙαγ οσο, 
ἐχεῖν, {έ ἀῑά ποί ὑείιουε. να ἵπ {1θ Ῥγονίπορ ος Αοἰναία, απᾶ 

509. Απάεπίατεεςε Ίναδα οε]εμγαίθά | δίουᾱ οἨ ἴἶο ηἠάἀΙε οὗ νε Πείνα ος 
οουη/τγ οί Ἐπτορε, Ὀοππάεά οἩ {ἶνα | Οόπίηίι, ἀῑδίαπί αροιῖ 60 εἰάάΐα ἔγοια 
ομδί ὈΥ {πο ἘἨρόαη 96α, ΟΏ ιο «θδί ὮΥ | εἰιίνεισοα: ἴῖς οἴγοιπιδίαπος οσσαδῖοΏ 
το Ιόηίαη, οἩ ἴῑπο δου1ἱι Ὁν (ο ἸγοάΙ- | οἆ 1 το ὃε σα]ιεὰ ὑέπιαγίν Οογέπέ]ς. 
(εττάπεαυ, απά οἨ {116 ποτΏι Ὁγ Ώα]πιά- 619. ἕἔὺν τέκνοις Μόνη μόνοι] Τις ἴ8 
ὕα απἀ Τμταςθ. Τί ννας ἀῑνιάεά Ιπίο | φοπιθ]ίης κο ἨΠ]{ου)ς «έλγοιρ] Εάεπ 
ἔοις στεαί Ῥγονϊηςςβ, οἱ. ἸΜαοεάόπία, | έου]ε ἐλεῖγ φοἰίαγη 1αυ.” απ ΕΧΡΕΘΒΣΙΟΠ 
Ερίτας, Αομαία, απά νε Ῥε]οροπηόφις. ' ἴἶναί Ίχαρ ἱποιγγοά έἶνς οεΠ5ατε οἱ εεί(ῖᾳς, να. -- 
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ΧΟ. Δεινή τις ὀργὴ καὶ δυσίωτος πέλεν, 650 |- -|ν-|- -ἰν -ἵ--ἰ-- 

ὅτων Φίλοι φίλοισι συµθάλωσ᾽ ἔρι». |ν "ιν "ᾖν -|» -Ίν "ιν κ 

ΙΑ. Δεῖ μ ὡς ἔοικε, μὴ κακὸν φῦναν λέγει», |- .. "ιν -Ί» -|- "ιν Σ΄ 

ἀλλ) ὥστε ναὸς κεδνὸν ὀιακοστρόφον, |- -[. -|- "ιν τν -[» Ξ 

ἄκροισι λαίφους κρασπέδοις ὑπεκδραμεῖν |- τν τᾖ- τ [ν ν (ν -]» πα 

την σην στόµαργον, ὦ γύναι, γλωσσαλγίαν. ὦ3ὅ |- -ιν -] -ἷν -ιν -|- . Ἐ 

Ἐγὼ δ, ἐπειδὴ καὶ λίαν πυργοῖς χάριν, ἱνσίν-- -ἰ- τν ν 

Κύπριυ νομίδω τῆς ἔμης ναυκληρίας |» -[» μι! "ιν -]ι- "ιν Σ 

σώτειρον ἔἴναι 9εῶν τε κἀνθρώπων µόνην. |- -]ν -ᾖ- --» -[- ιν . 

Σοὶ ὃ ἔστι μὲν νοῦς λεπτός" ἀλλ᾽ ἐπίφθονος |- -ν -]- -]» "ιν -ᾖ» .ς 

λόγος διελθεῖν, ὡς Έρως σ᾿ Ἀνώγκασε ὅδ0 |» -ἰν -{- -ἰ--ΙΙ- -Ι-ν 

τόξοις ἀφύκτοις τὸυμὸν ἐκσῶσαι δέµας᾽ |- τι» -ἵ- -ἰ--Ι|--ίνν 

ἀλλ) ὂνν ἀκριθῶς ἀντὰ Φήσομαι λίαν, |- -]» -]- ιν -ιν -]» σ- 

ὅπη γὰρ ὀῦν ὤνησας, ὂν κακῶς ἔχεν. |» -» -]- -]» -τν [ν - 

Μείζω γε μέντοι τῆς ἐμῆς σωτηρίας ἱ-τ”-ί: εν ᾖσσί-ς 

ἐίληφας Ὦ δέδωκας, ὡς ἐγὼ Φράσω. 8 |-τ|» -Ιν-|ν -Ιν -ἰν - 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΗΕΙΣΗ ΑΟΟΕΒΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Χο. Δεύη πέλει τις όργην και δυσιάτορ ὅταν Φίλοι συμβαλώσι έριν Φιλοίσι. ΙΑ. δει μεν ὡς 
εοίκε, (κὴ Φφύναι κάκον λέγει, άλλα ὥστε κέδγον οιακόστροφον γάος, ὑπέκδραμκειν ακροίσι αέάσ- 

πεδοις λαίφους, ω γύναυ την σην στομάργον γλωσσάλγιαν. δε έγω, και επείδη πύργοις χάριν 

λίαν, νομίζω. Κύπριν κόνην Ῥέων τε αθεώπων είναι σωτείραν της ἔμης γαυκλήριας. Δε εν 
λέπτος γους έστι σοι’ άλλα διέλθειν ὡς Έρως αφύχτοις τόζξοις άγκασε σε εκσώσαι το έμον 

δέµας, επίφθονος λόγος) ουχ ἄλλα ήσομαι αύτα λίαν ακρίοως 9 7.6, ουν ὅπη ὠγήσας, ουκ έχει 

κάκως. Τε μέντοι της έµης σωτήριας ειλήφας µείζω η δεδώκας, ὡς ἔγω Φράσω. 

ΤΗΕΔΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Οποκυς. [Εεε[ἰπρίψ.] Εἰετοε ἵδ (Πε γεδεηίιωεηί, απά ἀἁΠοι]ί-ιο-ῦε- 
ἂρρεαρεά, πει (γιειάς ΚΙπά]ε δίγί{ε νηίὮ (γἱος ! 

1Α9ονΝ. Τί Ὀεμονες τηε, αδ ἴί 56εΙΕ, ποί {ο Ώε Ῥαοκματά (ο 8ρεαξ, 
Ὀυαί, Ἰκα (ιο ρταςάεηί ρἰ]οί ο{ α νε»εε], {ο σἶνε ἴε 51ἱρ ψιὮ ίε γοιγ 
εἆρε οἳ ἴἶχε φα11, Ο νοπηαη, {ο ἴγ αηογίά]εά ΙοᾳαοΙ{γ. 

Νονν [ Ιπάεεᾶ, δἶποε (οι εχίο]]εκί ίΠγ Κἰπάπεςα 5ο με], (πίηΚ εἶλαί 
Ὑόπας αἱοηε, ο{ σοᾷ5 απά Ιπεη, 85 {Πε ριαγάῖαη οῇ ΠΙΥ νογασο. 

Ποψενετ, ἰποι Ἠαδί α οτα([ιγ πηὶης: Ὀμί (ο γεσαρ]υ]αίε Ώου Οριά, 
νι Ὠἱ8 Ἰπεν]ίαβ]ε ἀαγίβ, ππαάε {πεε 8ᾶνε Π1Υ Η[ε νγου]ά Ὀο αὖΏ Ἱην]ά]- 
ους {αθ]ςς Τ νΙ]] ποί, (πεγείοτε, {οἱἱονν αρ (Πἱ5 ίοο οἱοσεὶγ, εεείης ἰἶναί {η 
ἂ9 [αγ αν (ποι αξεῖδίεᾶ»ί τωε, 1{ ν/85 ποί αιΏῖδ. Ὑδεί αφειιγοάἰγ Ὀν αγ 
Ργεβειγαίἶοη (οι ηηαδὶ σαϊηες ποτε (μα {ποια σανεςί, α5 [28]! εχρ]αϊα. 

634. ἄκροισι λαίφους πρασπέδοις Ὀεῖηρ ἃ 4πδεῃ οΓ]αιιβΏ{εΓ, απ ἴἶε ραΐτοπεδο ο{ 
τεσλπίσαὶ ρηγαδς, 119 ἵταε πεαπίης ]ςποί  ρα]αηίτγ. Βήε κρταυς {τοπ (πε ΕΓοί]Ἡ ο 
εἶσοαν, “ Το μῖνε (ο ἱρ υπ] {ο νουγ (χο 9οα, ηθας {ιο ἰ]απά ος Οὑρτι», απἀ 
εάρε οἱ λε φα!!,) 8 Τ νανο γεπάρτεά ἴ, ; ννας ἴἶνε ννῖέε οἱ Ὑή]σαῃ. ὃὴε μαὰ ομΙ]- 
ευπνεγς ηο ἀεβιοά Ἰάθα νναίονες, απά ἆτεη ΡΥ δενρταίῖ οἱ {με ᾳοἆς, ναί νναν 
γεί 1 ο. μπά ποίμῖηρ Ὀοτίογ {ο θαυδί]- Γππουε ραγί1α] το Αάόμλς, 5ου οἳ (Ἰπγτα», 
τπίο, Τηε Πεναὶ ΕηαΙνὴ 19, ὁ οἰέᾗ έῑιε | Κἴυς οἱ Οὔρτης, ἴἶλαη {ο οϱγ. Ἑγ Απ: 
οπίγειεε ὑογάεγ ϱῇ έ]ιε δα! νλοῖι παν ; οὐίδες δε ννας {μα πποῖ]ου οἱ ρυόα», 
Ρετ]αρ» αἱρηῖ(γ ναί α 8ραιηαα οι], ὅρθ, Τηο π]τὰ {οοι οἱ Γή νογ8ε ἶ5α 
σα]! «ν ευετή δέέεῖι ο δα: ος Ἡ πιαγ | οτειῖς, θαῖ πιαδί Όε τεαὰ -8 α εροράεε, 
Ώπεας, ' ὑψ Λαιζίπρ εἶοδε ἰο ἐιειοὐπα.” | Ὀν μτοποπποῖης Φεῶν α5 ἃ πιυμοδγαθ]ε, 

δυτ. Ὑόπιιϐ νὰ» 0Ώ6 ο {ο πιοδί ϱ6- | κα δεοὺς, ν0γες 498. 
ευταίεά ἀεῑιῖος ος ἴἶχε αποϊοµίς, Ὀείης 6599. ἀύτ ἀθρήσομαι 88ΕΠΙ5 {ας Ὀθτίες, 
Όια (ο ἆεθ» οἱ Ῥεαι!γ, {μθ πιοῖμεν ο) ὅ98. ὤνησας, ἔ]ιοι ]ιομεδνί, 3. δἱᾳ. Ί. 
Ίονο, ἴἶνα πηκίγεςν οἱ {ο ῥναςθα, {με | 4ος. Ἰά, αοῖ. οἱ ὄνρκκι, { αἰά ος Λεὶρ. 
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Πρῶτον μὲν Ἑλλάδ ἀντὶ βαρθοάρου χθονὸς |--|- -Ιν -[ν ---ἰ-κ 

γαῖαν κατοικεῖς, καὶ δίκην ἐπίστασαιν, |- -]ν -]- -ιν -[[ν -τ» ν 
/ ο. λ 3 / / νόµοις τε χρῆσθαν, μ πρὸς ἰσχύος χάριν. | -|--ἰ- -|»-Ιν-ἰ» 

Πάντες δέ σ᾿ ἠσθοντ᾽ ὀδσων Ἕλληνες σοφὴν;, |- -ν -]- -τν -]- -]ν - 

καὶ δόξων ἔσχες' ἐν δὲ γῆς ἐπ᾽ ἐσχάτοις 540 |- -]» Ξ» -|ν -]ν -[ν . 
ε/ λ ” 3 Α 3 / / ι ὅροιση ὠκεις, ὂνκ ἂν ην λόγος σέθεν. |» -ιν -[- -]ν -ᾗν -]ν υ 
Ἐίη ὃ) ἔμοιγε μήτε χρυσὸς ἐν δόµοις» |- -|ν -ᾖ[» -]ν -ν -ν κ 

μητ᾽ ᾿Ορφέως κάλλιον ὑμνῆσαι µέλος, |- -ιν -[- -]ν -]- -τν ν 

ἐν μὴ πίσηµος ἡ τύχη γένοιτό μον. |--ιν-Ιν-Ιν-ν-|-- 

Τοσαῦτα μέντοι τῶν ἐμῶν πόνων πέρι ὅ40ὅ | -|- -|- -ἰν-Ιν-|-ν 

ἔλεξ”. ἅμιλλαν γὰρ σὺ πρὀύθηκως λόγων. |- ιν -|- -ν-ί- -[» ο 

ΔΑ ὃ ἐις γάμους µοι βασιλικοὺς ὠνείδισως, [ν -(ν --ν »]ν -|--]νν 

ἐν τῶδε δείξω πρῶτα μὲν σοφὸς γεγὼς, [--ν -||- -ἰν-Ιν-ιν- 

ἔπειτα σώφρων, τα σοἳ μέγας φίλος, |» -]» -]- -[ν -ιν -» . 

καὶ παισὶ τοῖς ἐμοῖσιν ἀλλ᾽ ἔχ᾽ ἥσυχος. 500 |-- -ιν -ᾖῃ» -]» -ν -|ν ω 

Ἐπεὶ µετέστην δεῦρ Ἰωλκίως χθονὸς, |ν-ἰν -|- τν -Ιν -ίνν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΔΑΝΌ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Πρώτο µεν κατόίχεις Ἕλλαδα γαίαν ντι βάρθαεου χθόνος, και επίστασαι δίκην) τε χρήσθαι 
γόµοις, µἠ πθος χάευ ίσχυος. Δε πάντες Ἑλλήνες ησθόνται σε ούσαν σόφην, και έσχες δόξαν" 
δε ει ὧκεις έπι έσχατοις ὁροίσι γης» ουἩ ἂν ην λόγος σέθεν. Δε εμοίγε εἰή μήτε χρύσος εν δό- 
µοῖς, μήτε ὑμνήσαι µέλος καλλίον Όρφεως, ει ἥ επισήµος τύχη η γενοίτο μοι. Τοσαύτα 
μέντοι ελέζα πέρι των έκων πόνογ' γαρ συ προεθήκας ἁμίλλαν λόγων. Δε ὦ ὠγείδισας µοι εις 
βασίλικους γάμους πεώτα [εν δείξω γέγως σόφος εν τῶδε, επείτα σώφεων, εἶτα μέγας Φίλος 
σου και τοις εµοίσι παίσι' άλλα έχε ἥσυχος. Έπει µεντέστην δεύρο Ιώλκιας χθόνος 

ΤΠΑΝΡΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ΕΙγδί {ει ἴποι ατί ΙππαὈΙΙωρ ἔπε ἀγεοϊαη (6ΓΓΙΙΟΥΥ, Ἰηείεαᾶ οἱ α 

Ραγῦαγοις ἰαηᾶ απά που ]εατηεεί ]ηείῖσε, απά {0 εΠ]ΟΥ 8195, ποῖ ζἱ0- 
πρ αἲ ἰηἩε ΠΠΕΤΟΥ οἱ δίγεηρίη. 

Βερίάες, αἰ] (ἶιε (ατεε]ς Κπον (Ἴεε {ο Ὦόο οἶδνετ, απᾶ (οι Ἰαςί τε- 
ἨΟΥΩΣ ΨἨεγεας ΙΓ ίπποι νετί ἆπγε[ίηρ ἴη {πε α{εγπιοδί Ὀογάετ» οἱ {πε 
εατί{, ἴΏοτο φου]ά Ὀε Πο ππεπίΙοπ οἱ (πεςα. 
Νου {ο ης Ρε ηΠοί σο]ά ἵω Πιν Πιαηδίοη, ΠΟΥ {ο Ὀγεαίμε α αἰναία 

δινεείετ (αι οἱ ΟΥρµεις, ΙΓ οοηδρίσυοι {οτίαπε αἰίεπά ππε ηοί. 
ΤΠ ς5 πασῇ, (Πεη, Ώανε 1 «ροκεπ οἨὐ {Πε εαρ]εοί οἱ ΠΙΥ αἀγεηπίαγεό, 

{ου οι Πγεί Ὀγοισηίεςί {ουψ/αγά α ἀεραίε ος πογάς. 
Νεχί αδ {ο γ]αί (οι Παρί Ἰαἱά {ο ΠΙΥ «Ώατρε τεδρεοίἵΏρ ΠΙΥ τογαἱ 

πηθγγίασε, 1 εἰια[] Ητοί Ιηάεεά πιαΚκε-ἰί-αρρεατ ἴΠαί { Ἠαγε Ὀθεῃ νγὶδε ἴη 
(αί, πεχἰ οἰγομππβρεςσί, ]αδί]Υ α σγεαί [γιεπά {ο ίπεε απά {ο ΙΠΥ Ὀογς: 
Ρυί ἆοσ τοι Όε ααἱεί. Α{ίευ 1 αγγίνοᾷ Ἠετε {οί (ο Ιό]εμίαἨ Ἰαμά, 

636. βαεθάρου χθονὸς, α ὑαγδαγίαπ οοµη- ! οεαβεὰ {ο Βοψ;, απ {πε Ῥθαςί5 {ο πανε 
ἐτη: ἴἶιο (τεεκε οα]]εά ενειγ οουηίτΥ ͵ {ουσοίίεη (λεῖγ ν]]άπες, ἜΤιεόογῖτας, 
ῬατβατοιΙβ, εχεοθρι (ἶιαίγ οἵγη. ΤΗ Τια- , ἴἴπε Αγτασίδαυ, νο Βοιπῖεμεά αὐοιί 
{ἱπβ ρανε ἰῖς αρρε]Ιαίϊοη {0 αἲ] εκοεερέ 280 γθεαν» Ὀείοτο Οὐτ]αί, απ ἆ ἵπ {λε 1)ο- 
1,4{ἴαπι απά (πΤοθεςς. Γπῖς ἀῑαίθοί οοπιροδοἀ Πί5 Ιάφ]ία αιιά 

698. χρῆσθαι, η εἶνε Αιἲῖο ἀῑα]εοί {ο ; ερίρταιη», 5665 {ο μάνα Ἠαά {6 ρα8- 
χράσθαι, ΡΓ68. 1Πβ, πηὶά. ΟΕ χράοµαι, μΐ0Υ. | 386ε ἵη πη]πά, κ Ἠεη µε νντοίε, 

545, κάλλιον, ΟΥ βέλτιστον, ἴῑαί ἶς, τῶν | Μή μοι γᾶν Πέλοπος, μή μοι χεύσεια τάλαντα 
᾿Ορφέως µελῶν. Ότρ]οι νγαν (ὗθ 5ννεαί- | Ἐίη ἔχει, μηδὲ πρόσθε 3έειν ἀνέμων. 
ερῖ Όπτά οἱ αηϊᾳπἰέγ, απά 5ο εκ (ο! 548. δείξω, 1 δ]ιαί! δΊιεω, 1. 8ης. 1. {α8, 
Ρίαν οἩ {1ο Ίντα, ναί (1ο πιουνίαϊῖης | Ἱπά, αοξ. οἱ δεύυυµι, οδίέπἆο. 
αυὰ ννουάς ανε «αἱὰ {0 Ίπανο πιονεὰ {οἱ ᾖὅδί. µετέστην, 1. 51ΠΡ. 2. 80Ρ. οί µεθ- 
Ἡδίεη {ο Πϊ4 80Π5, ἔε γίνε ἴο Ίανθ | ίστημι, ἶ απι οοπιρε][εὰ {ο μπὶργαίο. 

Δι 
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πολλὰς ἐφέλκων ξυμφορὰς ἀἁμηχάνους, |--[ν-- -ἰν-ἰ- -ἴ-- 

τή τοῦδ) ἂν ἑύρημ' ἔδρον υτυχέστερον, [--|- -]- -ν-ν -ἰνν 

ἢ παῖδα γῆμαι βασιλέως, Φυγὰς γεγώς: |--ν- | νν]ν -ιν-]-- 

Ὀυχ», ῇ σὺ κνίζει, σὸν μὲν ἐχθαίρων λέχος, ο0ῦοῦ |- -ν .. ιν -]- -]» ν 

καιγῆς δε νύμφης ἑμέρω πεπληγμρένος, |- -ν -[- -Ίν -ᾖ» -]ν ω 

ὀνδ) ἒις ἅμιλλαν πολύτεκνον σπουδὴν ἔχων᾽ - -]» -]- ω ν]υ -ν -]» . 

ἅλις γὰρ ὃν γεγῶτες, ὀυδὲ µέμφομαι" [ντ -ν-ί--ἵν-Ινν 

ἀλλ᾽ ὡς, τὸ μὲν µέγιστον, ὀικοῖμεν καλῶς, |--ν -ν -ἰν -ἰ- -ἰν- 

ὅθο |- -ἰ--ἰ--ἰ--]---ἰν 
ιν -[κ-]--ἷν-ἴνσ]κν 
[-τ]ν-]---ἷν-ἷν-]-- 
|--]ν-ἰ--ἰν -ἴν-Ιν- 
|--]κ-[--ἷν-ἴ-]νν 

δθό |---ἰν-ἰ---ἰ- -]--ἰ»- 
[μ-]κ-ι--ἰν -ἰ--ἰν- 
|» -ν -]- -ιν -]- -]» - 

κ λεν. 

ΤΗΡΒ ΟΠΡΕΗΒ, ΑΝΏΌ ΕΝΟΙΕΙΡΗ ΑΟΩΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΔΝ λ / / 6) 
καὶ μὴ σπανιζοίµεσθα, γιγνώσκων ὅτι 

/ ο] Δ / 9 
πένητα Φεύγει πᾶς τις ἔκποδων φίλος 

ον 2 - 

παῖδας δὲ δρέψαιμ. ἀξίως δόµων ἐμῶν, 
ε] ω 3 

σπείρας τ ἀδελφοὺς τοῖσιν ἐκ σέθεν τέανοις, 
3 ΔΝ 9 ’ Δ / / 

ἐις ταυτὸ 9είην, καὶ ξυναρτῆσας γένος, 
Ν ρω. 

ἐυδαιμιονοίην. Σοΐ τε γὰρ παίδων τή δεῖ 

ἐμοί τε λύει τοῖσι µέλλουσιν τέκνοις, 
λ ρω .) ρω - / - 

τὰ ζῶντ᾽ ὀνῆσοι. ΙΜῶν Βεοούλευµαι μακῶς» 

/ /, / / μ / ε/ / / / / 

,. εφέλκων πόλλας αμήχανου: ζύμφοεαςι τι ἑυρήμα αν ἑύρον ευτυχέστερον τούδε, ”,γέγως Φύγας, 
γήµαι παίδα βασίλεως; Ούχι µεν εχθαίρων σον λέχος, δε πεπλήγµενος ἵκερω καίνης γύμφηςι 

/ ο ς α{ / 

ἡ συ κνίζει, ούδε έχων σπούδην ἁμέλλαν εις πολύτεκνογ γαρ δι γεγώτες ἅλις, οὖδε µμέμκφομιαι" 
άλλα» το µεν µεγίστον, ὡς οικοίµκεν κΚάλως, και µη σπανιζοιµέσθα, γιγνώσκων ὅτι πας τις 

/. ’ / / / / ’ / / / / 

Φίλος φεύγει έκποδων πενήτα" δε νρεψαίμι παίδας άζιως έἔµων δόµιωγ, τε σπείρας ἀδέλφους 
ποίσι τέκνοις εκ σέθεν, Φείην εις τούτον καὶ ζυναρτήσας γένος, ευδαικοοίην. Γαθτε σοι τι δει 

/ οι ο , , / ῃ / Γ / εἰ παίδων τε λύει έµοι, οήσαι τα ζώγτα τοίσι μελλούσι τέκνοις. Μων βερουλεύμαι κάκως; 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Ὀρίησίης πγίὮ ως ΠΠΣΩΥ ρειρ]εχίησ αΗΠοι]ίίες, ναί Ππεαραγο οου]ά 
1 Ώανο αἀορίεά πιοτε {ογίηπαίε (Παη (5, α8 Ῥείηςρ α [ασ]ι]νε, ἴο ΠΠαΤΕΥ 
ἴπε ἀαασλίεν οἳ τε πἸοπαγο]ι ὁ 

Νοι, ἰπάεεά, ἀεερὶεῖηρ {ΠΥ Ὀεά, οἳ βππϊίτεη ν](Ἡ (πε ἀεείτε οἱ α 
[Γεςῇ Ὀγίάε, {ο-ἴ]ε-επά-(ἶαί (οι πηϊρίεςέ Ὁο πείῖ]εὰ ; πογ Πανίησ α 
νηΙςὴ οοηίεπ/{οιΙβΙΥ [ου α ΠΙπεΓοι» οβδργίηρ---εεείης ἴποςε αἰγεαάγ- 
Ῥογὴ αγθ κι{Ποἰεπῖ----πος βπά-[-ίασ]ε: Όας (π1οἨ 19 Ἱπάεεά ἴἶε οἨ]εί 
{ππρ) (μα ννε πηὶσέ Ιίνε τερρεοίαὈ!γ, απἀ ηοι Όε-ορργοςνεά- Π{ι- 
νναηῖ, ΚηοφΙηρ- να]! ἐμαί ενετγ ΓΓιευὰ δίεείς υἰάε-οῦ ἴΠα Ῥους πηαη : 
αἱσο (Παί 1 πηὶσῃι Ῥγίηςσ αρ ΠΙΥ ολἰ]άτεη Ίπ-α-ιΠαΠΠΕΓ-Ψ/ΟΤΙΏΥ οἱ ΠΙΥ 
Ποιιδε; απά Πανίηρ Ὀεσοίίεη Ὀγοίβεγβ {ο ἴΊιοθο οΏ]]άτει Ὀγ (ες, εἶναι 
Ι πηὶσηἰ ρυΐέ (Ίχεπι οὗ {λε «απιε-{οοίίηρς απἀ, (μαί Πανίορ υπίέεά (ο 
[αιπί]γ, Τ αιἰσΏτ Πουγὶδη. Πεγείογε (6Η, {ο ίμες ψαϊ πεεὰ οἳ ο)]] - 
ἀτεπ! Απά Τ ν]] Ὄ6 ἰο πιγ αἀναυίασε {ο αἴγαηςς {ἶοδε ΠΟΝ-Πνίης 
Ργ ππεαης ο πιΥ (υίηγο ΡγοσεΗγ! Ηανε [ ἀειενπηϊπεά Ὀαά]ψὸ 

568. ἔὍρον 1. 8ἱΠς. 3. 40Γ. ἰπά. αοί, ος. πιαγ ογὈ 8δοπιθ οΓ1{ς παί(ηταὶ Ρτορεπεῖ- 
ἑυρίσκω, ἵ Ππὰ ο 1 ἱπυεπέ. 

ὅδ4. φυγὰς γεγὼς, ὑείπρ α γπ-ασαψ, {ας 
1άδου νναδ α (ασ]ῖνο θοπι Τό]ο]ιος, ΝΤο- 
ἀόα ἱανίης ἴἶθγο πητάεγοά 5 πηπο]ο 
Ῥέ]τας, ο Κίπσ. 

061. φεύγει πᾶς τις ἐκποδὼν Φίλος, 606Υ1/ 
Ρεπά ᾖεεν ἰο α ἀῑδίαιοε /γοη. πι αἱ 
ασθβ απ αἲ] οουη (68 ρονθγίγ αρροαγ8 
Γποηά] ος απ ἑογ]ογη: ινα Πα υιαιὰ πηίη 
18 αἲ αἲὶ ρονίοάς ο{ πιο αι {η αἲὶ ρ]ασος | 
να δαπης,, αἰἐ]λουρ]ι αδίτ απά οὐασαίίοι 

ος. Α αγοννά Ἡοπιαυ (άνεπα]) οἳ- 
8οτνεά ἰμαί Ρρονετίγ σαττ]εά ψ ἰ{ α 
ρτεαίοεῦ ον]] 6νοι {αμ 1πεγο νναηί: 
ΝΗ μάδεί 1η(ό]]κ ραιιρότία» ἀήρ]ακ Τη ςα, 
Ουὰπι απο γιά{συ]ος όμηίπες Γά οἳῖ---- 

Ου {ιο οἵ]ες αγά, ννδα]τ] ἴς πθνετ 
{του ΕΙΟΠ οατθ; απά {μετο[οτο «ΟΠΙΡΕ- 
ίοηςο απἀ Ρεαςο αἲς {ο ρτορετ οὐ]θοῖς 
ο α ὼῖδθ πιαμ)5 ἀθβίτθ. 

5606. τοῖσι µέλλουσιν τέκνοις, ὃν έ]ιε εν] 
ἀἴγεπ ψεί αὐοιμέ ἐο ὐε. 
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[-τ]ν[-ἷν ΙΙ» » 
|- -ιν-[»-(ν -[]- -Ίν- 

ὅτο |--]ν -]- -ἰ- -ἰν-ἷνν 

) 7 Ν Ὀνδ' ἂν σὺ φαίης, ἔν σε μΆ χνίζοι λέχος. 

᾽Αλλ) ἒις τοσοῦτον ἤκεθ᾽, ὡστ᾽, ὀρθουμένης 
ο ον / 25 / ο 

ευνῆς, γυναῖκες πάντ ἔχειν νομίζετε 

ὃν ὃ) ἀὃ γένηται ξυμφορώ τις ἒις λέχος, |--ν-[- -ἰ» -ν-ινν 

τὰ λῷστα καὶ κάλλιστα πολεμιώτατα |» -|» -]- -]» υνᾖν -]ν ν 

τίθεσθε. Χρῆν ἄρ ἄλλοθέν ποθεν βεοτοὺς | -ἰ- -|ν -]κ -ἰν -]ν- 

παῖδας τεκνοῦσθαι, 9Άλυ ὃ ὀνκ Εἶναι γένος" |--]ν-|- -ἰ--|--ιν- 

χ ὁύτως ἂν ὂνκ ἦν ὀυδὲν ἀνθρώποις κακόν. ὅτὸ |- ιν -|- -ἰν -[--]νν 

ΧΟ. Ἰᾷσον, ἐν μὲν τούσδ᾽ ἔκόσμησας λόγους) [ν -ἰ» -|- -ἰν -||- -|ν- 
4“ δ᾽ ”/ 5 λ / 5 .ω, 
ὅµιως ὃ ἔμοιγε, κει παρα γνώµην ερῶ, |» -[- -ᾖν» -]ν -ᾖ[--]» - 

δοκεῖς, προδοὺς σην ἄλοχον, ὂν δίκαια δρᾶν. |» -[ν -- ω νι» -ᾖν -ἰν - 

ΜΗ. Ἡ πολλὰ πολλοῖς ἐιμὺ διώφορος βροτῶν' |- -ν -|- -[ν υν]ν -[» ώ 

ὅθ0 |» -Ίν-ἰν ».]” -ἴν-Ιν- 
[νσ]ν -[-ίν-ἷν-ἰν- 
|--[ν-ἰ---ἷν -ἷν-ἰ-- 
|--]ν -Ισ-ίν-ἰν-ἰ»ν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕ, ΑΝΏ ΕΝΟΙΙΦΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ., « 

Ούδε αν συ Φαίης, ει λέχος κε ηνίζοι σε. ΄Αλλα γυναίκες ἥκετε εις τοσούτον, ὥστε, εύνης ορ- 
θούµενης, νομίζετε έχειν πάντα᾽ δε αυ ην τις ζύμφορα γενήται εις λέχος, τιθέσθε τα λωστα 
και καλλίστα πολεκιώτατα. Χρην βρύτους άρα τεκγούσθαι παίδας άλλοθεν πόθεν, δε Φήλυ 
γένος ουκ. είναι’ και ὀύτως ουν αν ην αγθρώποις ούδεν κάκον. ΧΟ. Ιάσον, εκοσµήσας µεν τούσδε 
λόγους ευ' δε ὄριως εμοίγεν χαι ει έρω πάρα γνώμην, ου δόκεις δεαν δικαίαν πρόδους σην άλοχον. 
ΜΗ. Ἡ εἰμι διάφορος πόλλοις βεότων πόλλα᾽ γαξ ἔμοι, ὅστις ων άδικος, πεφύκε σόφος λέγειν, 
οφλίσκανει πλείστην ζήμιαν γαρ αύχων περίστελειν τα άδικα ευ γλώσση, τόλµα πανούργειν" 
δε ουκ έστι άγαν σόφος. 

5 λ Δ / 9 Ἆ λ / 
ἐμοί γαρ, οστις ἄθικος ὦν, σοῇος λέγειν 

/ . πέφυκε, πλείστην ζημίαν ὀφλισκάνει 
/ λ 5 .” ./ .Λ 2 . 

γλωσση γαρ αυχων τᾶδικ᾽ ἐὖ περιστελειν, 
. ὃΌΏς 3 ϕ 3 2) Ξ ο 

τολµα πανουργειν᾽ ἐστι ὁ ὃυκ ἄγαν σοφὀς. 

ΤΗΠΑΝΡΘΙΑΤΙΟΝ. 

ΒΥ ο ππεαΏς ποι]άερί {Ώοιι δ4Υ 5ο, 1ξ {ΠΥ Ὀεά ἀῑὰά ποί σα! (νεα. 
Βυί γε ΨΟΠΠεΠ Ἠαγε οοἵηε {ο ἰμαί-νναγ-οί-(μΙηΚίηΡ, (μαί 1Ε γουν υεά 
Όε εα{ε, γε Ιππαρίπε ου ἨΏανε ενενν ΙΠίηρ:---/πεγεας 1 αηγ ἀϊδαρ- 
Ροϊπίππεηί οςςιΙΓ8 η {ηο Περί, γε ἁεοοιηί {ε Ὀεςί αΏά {αϊγεεί οὐ]εοίς 
επε πιοςί ἀειερίαρ]ε. 

Τί θεβογεά πιογίαἱς, (εγαίογε, {ο Ῥτοσγεαίε οΠἱάγεη 11 6οΠΊε οίμευ 
ν/αγ, απά (πε {ειηα]ε Γαςέ Ποί {ο εχίςί:---ᾱδ ἵη-{Ποί-ενεηί ίπεγε νου]ά 
ηοί 4ΠΊΟΩςΡ ΠΠεΠ Ώαγε Όεεη ΑΠΥ ΠλἰδεβΙεί, 

Οµοπυς, άδοη, Υοι Ὠᾶνε γοαΙ]γ επε]]]θηεά {πεεε αγριπχεηίς βηέ- 
Ιγ: γεῖ πενεγίμε]εβ {ο πηε, αἱίπουϱ] 1 πωυδί 6ρεαΚ αραἰηεί ΠΙΥ Ιπο]ίηα- 
(10Η, γου 8ὀεπι ποί {ο ἀο γἰρῃί ἵπ υειγαγίηπρ γοιγ οοΏδογἰ. 

Μευεα. ΡεγΠαρς 1 αἴΏ ἀῑ[Πεγεηί {ΓοΠ ΠΙαΠΥ ΡεΙδοΏς ἵηῃ ΠΙ4ΏΥ-Τε- 
ερεοῖς; Όωτ 1Ἡ ΠΥ ορίηἰοη, ΑΠΥ Π]αη, Ῥεῖης 4η ἁωςυηβδοἰεηί]οῦς ΠΩΦΗ, 
Νν Πο ἶ9 απ αἀερί ἵπ {αἰκίηρ, πγεγίίδ (πε δεγεγεδί ρυπ]εμηπεηί: {ογ σ]ο- 
Γγ]ηο {αί Ώε ο8η γαγηϊςη Ἰη]αδί]οε νε]! νη(Ἡ Πὶς ίοηριε, Ώε Παδ-ιε 
ανά [[ιοοςἆ (ο ασί-ἀεςεἴτ{α[]γ :---Ἠοι/ενετ, Ώε ἶδ ποί αἲ-α[]-ογεν νῖρ. - 

569. ὀρθουμένης ἐυνῆς, ἔ]ιε δεᾶ ὑοῖπρ τ{ρ]έ. 
5Τ9. Τε γὰρ οί εὐ[ίῖοπς απά 85. 

Ῥοήδοῦ αν οοηνογίεὰ Ιπίο ἄρ-----ὁ Όε- 
εδ 199,” καγς Ἰμθ. - 1 ἶ8 γνωμικώτερον.” 

ΡΤ4. ΑΠλυ ὃ ὂυκ ἔτναι γένος.] Μ{Πίσῃ ἵπ 
5 (ουί] Ὀου]ἷς ος Ῥαταςῖκθ Τ,ο8ί, ας ἃ 
πᾶββαρε {ο Ιμῖ5 εβεοί, Ὀμ{έ {ως δεη{πεηί 
πΙΑΥ Ὦο {ουπά Π]ογς {1 εχργεββε 1η 
πε Πιρρό]γίης, 616---625. 

577. Τ α5οΆἳ Ἠᾶς περὰ, ενἰαε(1ν α ηλ]»- 

(αΚθ. Αἰάά5, αραῖῃ, 6αν6 λέγω ΕΟΥ ἐρῶ. 
ὅτθ. Τ]οι αρρεαγεδί, Παυΐπρ ὑείταφεᾶ 

έλη δεά-γεἰίοιο, πο έο ἄο )μδέ ἐιίηρς, 
579. Ῥοτῃ Αἰάῑις απά Έμασας Ίανε ἐι- 

κι νηίλοαί αηγ αεοεηῖ; Ὀμί Όια ροννος 
ος να οἴτοιπιβεχ «αηΏ οχίεπᾶ ουΙγ {ο 
(νε βεσοπά δγ]]α 016. 

280. ὅστις ἄδικος ὢν, ω]ιοενεγ ὑείπρ 1- 
[ῶ1ιδέ. Σοφὸς λέγειν πέφυκε, {9 εἶευεν {ο δβζα]ς, 
ενας 15, ϱογ8ε ἴπ αγβρπεοπέ. 
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Ως καὶ σὺ μὴ νῦν ἓις ἔμ᾽ ἐνσχήμων γένην |--ἰν- --ν---ιν- 

λέγειν τε δεινός" ἓν γὰρ ἐκτενεῖ σ᾿ ἔπος. ὅβο ᾗ--- ιν ιν -Ιν σἰνν 

Χρῆν σ’, έέπερ ἦσθα μὴ κακὸς. πείσαντ ἐμὲ |- -]» ην -ἰ» -]- -ᾖ» ν 

γαμεῖν γάµον τόνδ᾽, ἀλλὰ μὴ σιγῇ φίλων. Γεν ιτ -- -ἰν- 

ΙΑ. Καλῶς Υ ἂν ὀῦν τῶὸ ἐξυπηρέτεις λόγω, ἱ--|--ἵ--|--ν-ι-- 

ἔί σοι γάµον κατεῖπον᾽ ἥτις ὀνδὲ νῦν |--|- -ἵν -ἰν -|ν-ίν- 

τολμᾶς μεθεῖναι καρδίας μέγαν χόλον. .ο0 |- -]» -|- -τν -ᾖν --» ω 

ΜΗ. Ὃν τοῦτύ σ᾿ ἔξχεν, ἀλλὰ βάροαρον λέχος |- [ |» στ -τν -ᾖν -ιν ω 

πὸς γεας ὂνκ ἐύδοξον ἐξέοαινέ σοι. |--ἰ- -ἰ- -ἰν-ν | - 

ΙΑ. Εθ νυν τόδ) ἴσθι, μὴ γυναικὸς ὀύνεκα |--]- -ἰν -ἰν ιν -ἷνν 

γημαί µε λέντρα βασιλέως ἃ νῦν ἔχω᾽ |-- -ιν -ἷνν «|» -ἰν -ἰν - 

ἀλλ», ὥσπερ ἔἴπον »αὶ πάρος, σῶσαι 9έλων 500 |- -]ν -]- -ᾗν -]- -ἷν - 

σὲ, καὶ τέκνοισι τοῖς ἔμοῖς ὁμοσπόρους ν -|- -[» -[» ν -|ν ὼ 

φῦσαι τυράννους παῖδας, ἔρυμα δώμασι. |--[ν-|- νυν Ίν-ινν 

ΜΗ. Μή μοι γένοιτο λυπρὸς ἐυδαίμων βίος, |--ἰ--ν-Ιν----ινν 

μηδ' ὄλέος, ὅστις τὴν ἔμὴν κνίζοι Φρένα. |- -ι» -]- -ν -]- -ἰ» ω 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΗΙΞΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Και γυν µη γένη συ ὡς ευσχήµων εις ἔµε, τε δείνος λέγειν γαρ ἓν έπος ἔκτενει σε. Είπερ µη 
ήσθα κάκος, χβην σε πεισάντα έµε, γόμιειν τόνδε γάµονι άλλα µη σίγη Φίλων. ΙΑ. Κάλως 
γε ουν αν εξυπήρετεις τώδε λόγῳ, ει κατείπον γάµον σοι" ἅτις νυν οὖύδε τόλµας µεθείναι µκέγαν 
χόλον κάρδιας. ΜΗ. Τούτο ουὰ είχε σε, άλλα βάρθαρον λέχος εξεθαίνε προς γήρας ουν ευδόξον 
σοι. ΙΑ. Ίσθι τόδε νυν ευ, μὴ µε γήµαι λέκτεα βασίλεως ἆ νυν έχω, ὀύγεκα γυναίκος" άλλα, 
ὥσπερ και πάρος είπον, Νέλων σώσαι σε, και Φύσαι ὁμόσπορους τυράννους παίδας τοις έµοις 
τεχνοίσι, έρυκα δώμµασι. ΜΗ. Μη λύπρος Βίος ευδαίµεων γενοίτο κοιν µήδε όλθος, ὅστις ανίζο, 
Την έµην φρένα. 

ΤΠΑΝΡΙ,ΑΤΙΟΝ. 

9ο πονν Ώε Ποί (οι (ας ρ]αβίυ]ε {ο Ἱπε, απά [ογγγαγά {ο 5ρεα]ς, {ος 
οπε νο νε] ονεγιΏγον/ πες. ΤΠ ίἶνοι αάςι ποί Όεεπ α θα πιαη, ἵέ 
Ἱ{ ννας (ΠΥ ἀπίγ ΙΕ Υ οοηδεηί {ο οοηίταςί (Πῖς πιαττίασε, απἀ ποῖ 
γιου (πε Ἰκηον]οάσε οῇ (γιοηςς. 

1Α5ΟνΝ. ΝΟΡΙΨ, Ιπάεσά, ννοι]άσεί τοι Πανε αἰάεά τηε ἵπ ΕΠ] Ρτορο- 
φα], ΙΓ Τ [λα ργενίου»ὶγ πιεηίίοπες (πε παρίἰα]ς {ο (πεες (οι, «νο αἲ 
ΡΓεβευί αεί ποί σοιγᾶρε {ο Ίαγ αδἰἀα πε ιηϊἱσΏίγ τασε ος (πγ Πεατί, 

Μερελ. Τη5 ἰγουρ]εά (ἴποε ποί, Όσί α [ογείση υνΙ[ε «εεπιες-ἴο-ἱεαά - 
ἴίο απ οἰ-ασε ποί Ποποιιγαῦ]ε {ο (Προ. 

1Α5ΟνΝ. Κουν (ία 1πεη {ου ορτίαίη, (παί Τ αἀναισεά ποῖ παγδεί{ {ο 
νε ργίησεςνς Ὀεά, ννἰοῖ [ Ποἵν Ῥο59ςβ8, {ου ἴἶπε ναϊκε οὗ ἶε ν/οπιαΏ; 
δαἱ, αδ Τ ὑείογο φαἰᾱ, νν]ι α νίενν ἴο {1γ οοηδειναίίοη; απά {ο Ὀεσοί 
ο{-(θ-καης-κεεά τογα] Ὀτοίμεις {ο ΤΩΥ οΠ]άγεῃπ, α-ρίΙαγ-ο[-εαρρογί 
ο παγ Γαιη]γ. 

Μερεα. Μαγ ποῖ α Ὀιίου Πε αοοοιηραπἱεά -ννη1-ροοά-οτίαπο Όε 
τη]η6, ΠΟΓ ννοαλί (ναί εἰια]] γεγ οἨ ΠΠΥ δρἰτῖίς. [4ρρεατς δογγοιη/α{.] 

9865. Τηθυγο αγ ναγίοις Ἰθοίίοη5 οἱ ᾖὅ8δ68. Ῥοτδοη ρ]ασεν α ΓΗ]] «ίορ αίτετ 
Οι Ἰαίεν ρατί οῇ τίς νουδε, οἱ νο | λόγω, ἵνιὶ Ὁν μίς ρπποϊπαἴίοῃ, ΤΠ ΠΥ ο- 
λε πιοβὲ οἰοσαηί ΙΑ ἓν γὰρ ὀῦν κτενεῖ σ᾿ | ΡΙΠΙΟΙ, ἰνο ἀ4θδίΓογς (πε 86η98, 
ἔπος, ἰιοισί πο Γουπά ἵπ αῦηγ ΜΒ, 699, ἐξέδαινε, ΗΤΕΤΑΙΙΥ, ἴσα5 ρτοεθεά πρ 
5οιηθ αγο ΟΓ οΡΙΠΙΟΠ, ἐῑναί ἐς πποίαρ]ος | οπισαγά οἳ ἰοαάΐπς πο 
νη]οὶν Μοάόα Ἰνθγο αδρν, ἵ8 {00 ΓΑΥΑΗ, 594, γῆμοι, ἵ. Δ0Γ. πε, αεί, ο, γαμέω. 
ἔέρπε τοσο αἆ το! οἱ ἐ/λεοι απ νοτοίογθ 990, σῶσαι Ψέλων σεροϊδ]ῖρ ἐοδαῦε (λες. 
ἴθγ οπάθλνοις {ο δοβίοη Πέ: Όί ΝΤιιδ- 507. Λ]άης Ίνετο ργη{εὰ φῦναι, Ὀα4]γ. 
Ρ[ανο τθα(Ἀ, ἓν γὰρ, ἓν κτενεῖ σ᾿ ἔπος. 899, ὅστις τὸν ἐμὴν κνίζοι Φρένα, διιοίι αἲ 

086. πείσαντ᾽ ἐμκὲ, παυῦης Ρο/δκας εἰ πια. | πρ λέ ϱπαις πι παπά. 
μ.μ λιικἎµμμιθή--.. 
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ΙΑ. Ὁἶσθ᾽ ὡς µετεύξει καὶ δοφωτέρα Φανεῖ} 

600. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

600 |--ν -|- -ἰ»Ιν-Ι-- 
Τὰ χρηστὼ κ σοι λυπρὰ Φαινέσθω ποτὲ, [υ-ιν---Ιν---νν 

μηδ᾽ ἐυτυχοῦσα δυστυχὴις ἔῖναι δόκεν, |--|ν -ιν -ἰν -|- -ἰ- - 

ΜΗ. Ύδριδ., ἔπειδῆ σοι μὲν ἔστ᾽ ὠποστροφὴ, |» -ἰν-]- -ν -Ι- -ἰκ- 

ἐγὼ δ᾽ ἔρημος τήνδε φευξοῦμαι χθόνα. ἱν-ἰν -|--ίν-|--ίνν 

ΙΑ. ᾽Αυτὴ τὰδ ἕέλου᾽ μἨδέν᾽ ἄλλον ἀντιῶ. 605 |--ἰν-|- -ἰ- -ᾖ- -|- - 

ΜΗ. Τί δρῶσα; Μῶν γαμοῦσα, καὶ προδοῦσά σε; ἱν-|--Ιν-Ιν -Ιν-ινν 

ΙΑ. ᾽Αρὼς τυράννους ἀνοσίους ἀρωμέν. [ιν -|- νν]ν-ιν-ιν- 

ΜΗ. Καὶ σοῖς ἁραία γ) ὀδσα τυγχάνω δόµοις. |--ιν-Ιν -Ιν-ν -ἰ-- 

ου 
61ο |- -ἰ--[--ἰ--|--ἰ-- 

ν]-ἰν-ἰν-ἰν-Ιν- 

ε -ω .” λ 

ΙΑ. Ὡς ὂν κρινοῦμαι τῶνδέ σοι τὰ πλείονα 
”5 ΔΝ Ἂ . ., 

ἀλλ ἐΐ τι βούλει παισὶν Ἰ σαυτη, φυγὴη 

προσωφέλημα, χρημάτων ἔμῶν λαθεῖν, 

λέγ᾽' ὡς ἔτοιμος ἀφθόνω δοῦναι χεθὶ, (ν -ι» -Ίν -ν δ- -» η 
ξένοις τε πέµπειν ξύμθολ’, δὲ δράσουσί σ᾿ ἐῦ. |--ἰν-Ι--Ιν-ι- -]» ώ 

Καὶ ταῦτα μὴ φέλουσα μωρανεῖς, γύναι΄ |- -]ν -ᾖ» -[ν-ἷν -]» ν 

λήξασα ὃ ὀργΏς κερδανεῖς ἀμείνονας 615 |- -|ν-Ι- -ἰν -ἴν-ἰν» 
ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΕ, ΑΝΡ ΕΝΙΙΣΗ ΑΟΟΕΒΝΤΟΑΤΙΟΝ.« 

ΙΑ. Οίσθω ὡς μκετεύξει και Φάνει σοφώτερα» Μήποτε τα χρήστα φαιέσθω λύπρα σοι δε 
ευτυχούσα δόκει είναι δύστυχης, ΜΗ. πξοίζε, επείδη μεν απόστροφη έστι σοι, δε έγω φευξού- 
μαι σήνδε χθόνα ερήµος. ΙΑ. Αύτη ἔέλου τάδε᾽ αίτιω μήδενα, άλλον. ΜΗ. Δρώσα τι; Μων 
γαμιούσα, και προδούσα σε; ΙΑ. Αρώμενη αγόσιους άέας πυρώννους. ΜΗ. Και γε τύγχανων 

ούσα αραία σοις δόµοις. ΙΑ. Ουν ὡς πρωούμιαι σοι τα πλείονα τώνδε' άλλα ει βούλει λάξειν τι 
έµων χρήκατων, πεοσωφελήμια φύγης, παίσι η σαύτη, λέγε ὡς ἑποίμος δούναι άφθονῳ χέρι 

τε πέριπευ ξύμβολα ξένοις, δι δρασούσι σε ευ. Και μη Νελούσα ασε γύναε, κώρανεις δε 
ληξάσα όργης κέρδανεις αριείγονα. 

ΤΒΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

1ΑδΟΝ. Κιονγεβί έἶποι Ἠου/ {ο Ργαγ-ἀἰΠετεηί]γ, απά (ο αρρεατ γεν ὸ 
Νενει ]εί σουᾶ είησς δε Ὀλίετ {ο ίμεε, πεΙ(Ίεν, ΨΏεΠ Ργοδρετοις, 
ἑπῤη]ς (Ωωγσε]{ απ βογίμηαίο, 

Μεγεα. [ιο111 ἵπ σγεαέ δ4άπαδδ. Ί Γηδυ]έ πηε, εἶποε ἴποι Ιπάεεά Παρί α 
γείαρε---Όαῖ Τ πωἠδέ ἀερατί (πε Ἰαηά, ἀεείιμίς, 

7Α5ΟΝ. 1{ ἶ9 που {γδεί{ οἰαςεκί {Πἱ5: Ῥ]αππε ποῦοάγ εἶσε. 
Μερεα. [Ολεετῖπρ ρ.] Ἐοτ Πανίπς ἆοπε γ]α(ὸ 15 Τί {ος πιαγγγίης- 

αποίπετ απά Ὀείγαγίησ {ῃεε } 
ἆα9ον. Ἐοῦ ἱπιργεσαίίης ππλα]]ον/εἆ ουἵςες οἩ {Πε Τογα! [απ]. 
Μερελ. [ 4νωπιίπσ απ αἴγ οὗ παὶσπῖίψ.] Διιά 1, {αἱ1{Ἡ, «πατε {με 8απης, 

δείησ Ιαάετ ν(Ὦ οὔγδες ἵη {ΠΥ Ὠουρο, 
1Α6ΟΝ. 1 η] ηοί (πας αγσο νΩ ίΠεε ἸοΏβεΓ οἳ ίπεςε ε]εοίδ; 

Όαέ {Γ εἶποι γν]σηεςί {ο γεοοίνε ΑΠΥ οἳ ΠΙΥ τίο[ες, (πε αἶάει οἱ ἴγ 
ΠιρΊί, {ος (Πε Ὀογς ογ {ος ἰΠγεείέ, δρεαΚ: ας 1 απ τεαάγ {ο σἶνε (] 
Πρεταὶ Παπά, απά {ο θεά ογεἀεηίἰα]5 {ο ίποςε αὈγοαά, Πο ψ]] ίτεαί 
ἴλεο ψεῖ. Αιά πο πο ἴεςε ἰΠίηςς, ἩΟΠΩΒΗ, οι αγί {οο]ἱδῃ : 
νΊεγεας ἀενϊίίαρ {γοιη 1Πίπε αΏςεν ου Ψηί εχρεΓίεησε Ροί{εί αδαρθ. 

600. ᾿οΐσθα Ὦγ βύποορὸδ {ο ὀίδασθα, 
ο]. {ου ὀΐδας, 9. δἶπρ. Ῥογ{, Ιπᾷ. πηῖά. 
ΟΓ ἐίδω, δείο. Τη Μοίηθ ο 1810Π8 ννε γοαᾷ 
µε τεύξη, εΓΓοΠΘΟΙΙΦΙΥ πια]κῖης ἔννο ννογάς 
ος πο, {ο (ιο ἀρίέτίππθηί ΟΕ {11ο 986Π96. 

602. δυστυχὴς Εἴναι δόκει, 866Πι ἔο ὃε 1ἰ- 
{υγίυπαίε, οἳ ἁπ]ιε]ε/. Ἠεἴνκε μανε δοκεῖν 
μετε, αηά φαίνεσθαι ἵη {ωθ ρτεσοεΚ{ηρ πε, 

α5 ἀερεπάεηί προΏ μετεύξει ἵπ νεγ. 600. 
606. γαμοῦσα, 1 ἰπδίαηςςθ ος {πε ἃς- 

{ἶνο νοίςθ ο[γαµέω, αρρ]εὰ {ο ἴἶιε γν]{ε, 
Ρυέ ἵπ απ ἱγοπίσα] 586ΠΏ5ε. 966 {19 ποίε 
ΟΗ νει5δε 264. 

610. Έπετε ατα ἀῑπεγεηί γεαάῖησς οὗ 
έπο οπἆ ος [μὶ πε, ἂ5 σαυτῦ ΦυγΏ--- 
σαυτῆς φυγῆ---σαυτΏ, φυγῆς, ἃο. 
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ΜΗ. ᾿Ούτ᾽ ἂν ξένοισι τοίσι σοῖς χρησαίμεθ᾽ ἂν, |- .]ν -]ν τν -- {ν ν 

ὀύτ᾽ ἄν τι δεξαίµεσθα, μήθ᾽ ἡμῖν δίδου᾽ |--» -Ι|- -ἰ-----Ι-- 

κωκοῦ γὰρ ἀνδρὸς δῶρ) ὄνησιν ὂνκ ἔχειν. ἱν -ἰν -ἰ- ιν -ν-ι-- 

ΙΛ. Αλλ’ ὀῦν ἐγὼ μὲν δαίμονας μαρτύρομαι, |- -ᾖ» -ᾖ- -ᾖ» -ῃ -ν ος 

ὡς πώνθ᾽ ὑπουργεῖν σοΐ τε καὶ Τέκνοις Νέλω. 630 |--ι--- ιν -ιν-Ιν- 

σοὶ ὃ) ὂυκ ἀρέσκει τῶγάθ,, ἀλλ᾽ ἀνθαδία : |--ἰ- -|- -ἰ- -ἰ- -ἰ-- 

φίλους ἄπωθεῖ' τονγὰρ ἀλγυνεῖ πλέον. |- -ἰν -Ι- -ἰν -Ι--ἰ-- | 

ΜΗ. Χώρει' πόθω γὰρ τῆς νεοδμήτου κόρης |- -]ν -|- -]» -ᾖ- -- - | 

ἄιρεῖ, χρονίζων δωµάτων ἐξώπιος. |--]----ἰ--|- -ινν 

Πόμφιω, ἴσως γὰς, ἓν δώ} ἱρίοαι,  θ80[τηίμ-Ἱ-σίκ-ενν 
γαμεῖς τοιοῦτον, ὥστε σ ἀρνεῖσθαι, γάμο». ἱ.-ιν-ν ιν -- -ἰ- - 

ΧΟΡΟΣ. 

ἜἜρωτες, ὑπὲρ μὲν ἄγαν [Στρφλα.]|ν--ν]---- α΄ Λου 4 

ἔλθόντες, ὂυκ ἐυδοξίαν, |--ιν -]|--ἰκ- 8’ 11.6. 

ὀυδ᾽ ἀρετὰν παρέδωκαν ἐν ἀνδράσιν, ἔι ὃ ἅλις ἔλθοι Ιάϊάα ας αρ γ΄ ες ά 

Κύπρις, ὂυκ ἄλλα 9)εὸς 650 |- «|-]-ἲ- ν ὃς 26 

ἐύχαρις ὁύτω. |-νν|-- ε εί 

ΤΗΕ-«ΟΠΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

ΜΗ. Ούτε αν χρησαίµεθα αν τοίσι σοις ζενοίσι, ούτε τι αν δεζαιμέσθα, μήτε δίδου ἥμιν' γαρ 
δώρα κάκου άνδρος ουκ ἔχει ονήσιν. ΙΑ.΄Αλλα ουν έγω μεν μµαθτύρομαι δαίμονας ὡς δέλω 
ὑπούργειν πάντα τε σοι και τέκνοις' τα άγαθα δε ουκ αρέσκει σοι, άλλα Φίλους απώθει αυθά- 
δια᾽ τοίγαρ αλγύνει πλέον. ΜΗ. Χώρει’ γαρ ἄίρει πόθω της γεοδριήτου κόρης, χρονίζων εζώπιος 
δώµατων. Νυμφεύε, γαρ ίσως, δε ἕυν Φέω ειρήσεταιι γάμεις τοιούτον γάμ»ν, ὥστε σε ἀθνείσ- 
θαι. ΧΟ. Ερώτες ελθόντες μεν ὕπερ άγαν, παρεδώκαν ουκ ευδόξιαν, οὖδε άρεταν εν άνδρασε, δε 
ει Κύπρις ἔλθοι ἅλις ουκ άλλα Νέος ύτω εύχαρις. ς 

ΤΕΑΝΒΙΙΑΤΙΟΝ. 

Ἠενεα. Νεϊίμειτ ν!]] ννο Ἠαγο γεσοιΓ»ε {ο {1γ ΕΠεπάξ-αὈτοαά, που 
αισΏί νΥ] ννε τεσεῖνε, ΠΟΥ 4ο (οι σῖνε 5 απσηί---ίου (νε ρ][ίς οῇ α 
Ὀαἆ Πιαη γε πο αγα]]. 

7Α50Ν. ἸΝ/Πεγείογε (ίΠεη, 1 νετ] σα1] (νε (σ.οάς {ο ψ]ίηος εἶναί Τ νν]δ]ι 
(ο β4ΡΡΙΥ ΕΥΕεΓΥ ΠεςΕΒ6ΔΓΥ οί {ου ἰΠγςε][ απά ἴἴιε ομμιάτεη: ροοἆ 
ιἨ{ηρΡ8, Πονγενετ, αγε ποῖ ρ]εακῖης {ο ίἨ6ε, απά {γ [γιεηά» εἶχοι τε]εεί- 
«δί ννἩ ἀῑκάαίη ο----{ος (ὶς ἴἶλοι 5α]ί ρτίενε (πε πιογε. [Εαέ άεοπ.] 
 ΝΤΕΡΕΑ. Ῥερουε: {ου που ατὶ Ὀυτηίης ί ἀθρίτε οἱ (ΠΥ πεν]γ- 
ασφι]γες ΄Ῥτ]άε, (αγγγίηρ-Βο-Ιοπρ ανναγ-{τοπῃ πε αραγίπηεη!ί». Ματτν, 
{ον ΠΚεΙγ (απά ντ 6ος Πεὶρ, ὃε 1 εαἱἆ) οι ννΙΗ Ώανε πιαςἆε θ1ο]ι 
ἃ αγγίασο, α5 ἴποιι 5ηα]ί τερεηΙηΡ]γ-άεηγ. 

Οποκῦς. Τιονε αἀναπεῖης Ἱηάσοά αὔονο ππεαδιγε, οοΏ {θα πεϊέ]ος τε- 
ρωσ ἶοῦ. πος ογεΚῖε οη Ππεῃ 2---Όυί 1 Ὑέπιας «οΠ)ες η ηοεταΙοη. 
Πο οίμου ἀεΙίγ ἰς «ο Ὀοπίρη, 

617. δίδου, 9. ΜΙΠΡ. ΡΓΘΒ. Ιπιρογαί. Π. | ἆθα ν(Ἡ ποτ 60Η 0ΙΔΕΠΕεΒΕ (ἶναα οἱίμου. 
οἱ δίδωµι, 1 ρῖνο. ο 699. Ῥονκου Ἰναδ ο 5 1η {χο Γο]]ονν- 

6424. ἀιρεῖ, 2. ΔΙΗΡ. ῥ:88. ἴπά. ρᾶδ8. ος ; 1ης ουβεινατῖοῦ: ' Ε, ἀπόῦβ νοιςίοιι]1ς 
π]ά. Οἱ ἀίρε», Ἰ ία]. Ἔἰιε Πεταὶ Ἑπ- : Ε6οἳ άππηα πεχάηείταπα, Πῖο οἵ {πίτα 607. 
Εἰῑδίι 19, ἐἶιοιι ατέ ἑα]εστ ιοἰέ]ι ἀεδίτε οἱ ἐν  Οὐ]οῖ φωάἀδπι ρόϊθεί ποη τέοτὲ ἵπ [έτ- 
πειοἰν-διύάμεά ἀαπιδεί. | εο Ἰόσο τόν νένκᾶς εἰτόρ]]οί ρόείίαπι 

637. ἔρωτες, ἔ]ιε ἰουες--- Εξ (ῖς Ρ]ιιγα]ὶ ) όσ5ε ὀἀάοίγίαπα, οὔπι κροπάέως εί Ἱπτότ- 
{ουαι ἵφ {11 α19οά ἴπ Ἐπσ]ίν]ι: 1 πήρ]ε, , Εἰὰ απ εἰιτόρλ]οἳ φέἀ6. 8ὲά Ίπαης Ιόροπα 
Ἰονενεν, ο γεπάεγος « {0ς-ίγοες ος ; 4{υϊ πάίαιν πέσαηί ἰγάσίοῖ, ργαρδέγηπα 1η 
1ουε-α[Γεεξίοπ»,΄ αλοαρ]ι 'ὁ (ους ἵπ ες | ναράεῖ νόγδαπη σεπόνίθηςς νίάε Α9- 
βἱησυ]ας δεεΠῃς {ο 6ΟΠΥΕΥ (πε οσίηα] ἱ- | ἀτόπιαςλεη, 195, 141.” 

σ 



κ 

0 0599. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Μήποτ᾽, ὦ δέσποιν᾽, ἐπ᾽ ἐμοὶ |--|--ΙΙ-νν- ζδλάι. 
 ζ, ους 

η ύεσιεζ ο 
ην 

χθυσέων τόξων ἐφείης, 

ἑμέρω χρίσωσ᾽, ἄφυκτον ὀνστόν. 

Στέργοι δέ µε σωφροσύνα, |᾿Αντιστροφὴ α.]055 |--νν]|-νν- 

--ἷν-ἷ--ἰ-- 
|ά49 άάς 
|-ν-|--νν 

δώρημα κώλλιστον «εῶν. 

Μηδέποτ᾽ ἀμφιλόφους ὀργὰς. ἀκόρεστά τε νείκη, 

Φυμὸν ἐκπλήξωσ᾽ ἑτέ- 

-ν-]-- 
θἱο|--|--ἷ-ν--- 

νετ |--ἷ-- 
ο... 

ροις ἐπὶ λέκτροις, 

προσθάλοι δεινὰ Κύπρις, ᾱ- 

τος ο. ᾱς Ὁ. Ὁ δ 
2 

πτολέμους ὃ ἔυνὰς σεθίζουσ’, 

ὀξύφρων κρίνοι λέχη γυναικῶν. 

α' {1.2 

β-21. 2 

646 |.ν-ΙΦΙΝΞΙΕ ν 
- 2 « 

δυσπέρωτον ἀιῶν, ὃ Ζω, / 

δικτρότατον ἄχέων. νυν]νν -Ἡ ε᾽ (7 
: | ΟΠ ιν. πο οσα Ξ |. Αν ΜΟΝΗ’. εσάς, 2 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕ, ΑΝΌ ΕΝάΙΙΡΗ ΑΟΟΒΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

[Στροφ» β’.] |- νν -]- νων ΊὪ πατρὶς, ὦ δῶμά τ᾽ ἐμὸν, 

[-τν [-ν|-- Ν ”ω.. 3 93 / 
μη δητ᾽ ἄπολις γενοίµαν, 

τὸν ἁμηχανίας ἔχουσα 

-ν]--]- 

Μήποτε, ὦ δεσποίνα, εφείης ἔπι ἔμοι χρύσεων τόξων αφύκτον οἴστον, χβισάσα ἵμερω. Δ ἡποτε, ω δεσποίνα, εφείηο ἔπι έµεοι χε αφύκτον οἱσπον, χεισάσα ἥμερῳ. Δε σω- 
Φρόσυνα, καλλίστον δωρήµια 3έων, στέργοι µε. Μηδέποτε δείνα Κύπρις, ἐκπληξάσα φύμιον ἔπι 
ἕτεροις λέπτβροις, πεόσθαλοι αμιφίλογους όργας, τε ακορέστα νείκη, δε όξυφεων, σεοιζούσα απ- 
τόλεµιους εύνας, κρίνοι λέχη γυναίκων. ΏὮ πάτρις, Τε ἔµον δώμα µη δήτα γενοίµαν άπολις, 
εχούσα τον αίωνα αμ ηχάνιας δυσπεράτον, οιπτρότατον άχεων. 

ΤΕΑΝΡΒΙΑΤΙΟΝ., 

Νενεγ, Ο πἱδίγεδς, φεπά-{ογί] αροηΏ ἴηε {ΓοΠα (1γ σοἰάεπ αυΐγει αη 
υπεγι]ης εμλαξι, Ἠσνίης οἰεερεὰ Ιέ ἵη ἀοείτε. Ῥαΐ ΠΙΟΥ {επηρεταποε, 
νε ποβ]εξέ στθηί οἱ {πε (οά, ρτοίεοί πηθ. 

Ίεγες ΠΙαΥ Ρροίεπί Ὑέπας, Πανίηρ αηχέέρα ΠΙΥ πα]πᾶ {ου αποί]θΓ’ς 
εοισ], πεαρ οη ἴπέ οοηίτογετείαὶ ἀἱδραίε», απά εηά]εβ ]αγτίηρς; Ὀί 
ΠΔΥ εὗε, ϱ πιοκ-οί-ρετεερίίοη, αρρτονίης {με ρεασεία] ΙΠΙΟΠ, γτεσατάἀ 
{Ἡε Όεᾷς οἱ ὦ1νορ. 

[ ΗΠήν σγεωέ ραί]ιο».] Ο ΠΙΥ «οιηί{Υ, απάἆ ΠΙΥ Ώοπ]ε, ΠΠΔΥ 1 πενετ Ὦο 
4η-ουίσα»ί-{Γοπι-ΠΙΥ-εΙίψ, Ιεαάῖησ α Πίε οἳ Πατάςμίρ «σαΓοε]γ-ίο-ῦε- 
επάυγεᾶ---ίπε πποδί πιἰεεγαῦ]ε οἳ παϊκεγίε». 

641. ἀπτολέμους ξυνὰς, Π{Θτα11Υ, Ρεαεθ- 
δι ὑεῖδ. ΤΠ θεμϊπιεηί Ἡόγαςο (α5. 
ΤΛ0. 1. Οἆ. 18.) εκρτθδ8εΒ νετγ ΕΠεΙγ, 
88 {οουνε: 

Εείίσες {ὲν εἰ ἀππρ]ιὴς 
Ωιιο8 Ἱσγάρία τόμεί εύρυ]α, πὲο πιά](6 
Ω]νί]λας «πδγίπιόη]ῖθ 
Βαρτόέμιᾶ οἶι1ὴς 9ό]νεί ἆπιον ἀΐθ. 
649. Βοπιε Ἰανε κρῖναι, ΟΙΠΘΓΒ κρίνει. 
644. Τ{ϊ5 νοετθε (κα νετςε 650, ψ6- 

1ονν) οοηβςῖθ οἱ α πιοπόπηείε Ιόπίο ἃ 

659. τόζον ΠΙΟΓ6 ΡΤΓΟΡΘΙΙΥ 5ἱρπ]ῇβοἙ α 
οιο, (ΤΟΠΙ τάζω, ἵ δἰίγείοῖι οἵ θεμα: Ῥιί τι 
4150 πΊεαης {16 φι{ωεν, αγγοιο απ θοιυ. 

694. ἄφυκτο, ἐ]ιαί οαπποί ὃο /πιππεά. 
Ὀιστὸν, ἵ5 πετε ἃ ἀῑδεγ ]αὺ]ς ας Τί αἰνναγβ 
γναβ ΡΓΟοποΙποεὰ αἲ Αίπθηδ:---απά (8 
οσςαβίοΏ8 {ἱιε {ο]]ονίπς ταί]εν οιγίοιι8 
οοπορβδῖοη 6οπα {πε οαηάἱά απάἀ Ἱεατηεᾶ 
ῬογνοἩ: 6ἶὐπι {ριέ αίαί, «6 Γπ Ειωέρίάε 
άδφιιε αἆ Ίιιο ἀΐθπι «όπιρεν όάλξιιπη οδί ὁἵ- 
στὸς,᾽ θγγάν], δέοε έμ ππάυϊς, Πηπαπέβαίπιε 
Ιέοίον, πΕεντιτυς 5ὐΜ, ΠΜιδρτάυῖὶ εαἰ- 
ἐἰόπο ἀεεόρίι». 

640. Α]άῑῑβ ἰιᾶ5 προσθάλοιμ’, ὦ δειὰ, ἀπά 
η νεγεε 690, ἂΏονθ, στέργει {ΟΙ στέργοι. 
ΑΊδο ἴπ {πα ποχί 11ποθ ιο Ίαβ ἀπολέμους. 
Ῥοἵβοῦ βαββοβίεἆ ἀλλ᾽ ἀπολέμους ἐυνάς. 

πηα]ότο, απἆ α ἰτοςμάϊο βὐ/7ΥΡΥ. 
647. Τ]ε Βτεί {οοί 15 α Ραοπ Ρήπις, 

απά {λε δεοοπἀ απ άἀπαραςαί, εοηκΠἴι- 
Ππρ ἰοροί]εν α ἀλπείει ρᾳόμίο νειβδα 
οαία]αοίίο.  Θοπις νν]]] Πανθ ὀμιτροτάτων, 
(ο ννη]οῖ Έούδοι ας πο ου]εςοί1οη. 

α --Η---ἰ-ᾱ-- ων 2 



ΜΗΔΕΙΑ. 

Θανάτω, 9ανάτω πάρος δαμείην, 
« ο 2 

ἁμέραν τάνδ’ ἐξανύσασα᾽ µόχθω» ὃ 
ε/ 

ὂνκ ἄλλος ὕπερθεν, 
Ἀ , / / θ 

η γας πατρίας στερεσύαν. 

645. σ] 
| 
| 

[κε -[«4-Ιν-Η]-' εὔλα 73 
[-ν]-σ[σνν συ -ἰ-Ἔ «ρλωσα 

2 

Είδομεν, ὂνκ ἐξ ἑτέρων 

μύθων ἔχομεν φράσασθαιν' 

σὲ γὰρ ὂν πόλις, ὂν φίλων τις 
/ ”ω 

ὤκτισεν παθοῦσαν 
΄ / δεινότατα παθέων. 

2 / ο Ὁ / 
Αχάριστος ὅλοι), ὅτω πάρεστι 

λ / ν Δ γής, μὴ φίλους τιμών, καθαρὰν ἀνοίξαν- 

τα κληδα φρενῶν' ἐ- 

ἱσννν νι ν -Ἐ ε 

να 

ο.” 
[ντ νε ο 

[ευ -]ν μ-ν -ω -ᾖ» 3 

660 |--ν-]-νΙ-ν μοὶ μὲν φίλος ὀύποτ᾽ ἔσται. 

ΑΙΓΕΊΥΣ. | 

Μήδεια, αχιῖρε᾽ τοῦδε γὰρ προοΐµιον |--ἰ- -ἰν -ἰν -ἰν -ἰν ν 

--ἴν -ἴ- -ἰ-ἰ-Ιν- κάλλιον ὀυδεὶς ὀΐδε προσφωνεῖν φίλους. 

ΤΗΕ.  ΟΠΡΕΠ, ΔΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΡΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Θάνατω, Ξάνατω, πάρος εζανυσάσα τάνδε ἄμεραν, δαµείην’ δε µόχθων ουκ άλλος ὑπέρθεν η 
στερέσθαι πάτριας γας. Ἐίδομεν, ουν ἔχομεν Φρασάσθαι εξ ἕτερων μύθων γαρ ου πόλις, ου 
τις Φίλων ὤκτισε σε παθούσαν δειότατα πάθεων. Αχαρίστος ολοίτο, ὅτω µη παεέστι τίµαν 
φίλους, ανοίζαντα κάθαραν κλήδα φρένων ούποτε μεν έσται έµιοι φίλος. ΑΙΓ. Μηδεία, χαίρε’ γαρ 
Ναλλίον προοίμιον τούδε, οὐδείς οίδε προσφώνειν φίλους. 

ΤΕΑΝΡΘΙΑΤΙΟΝ. 

ὮΥ ἀεαίμ, Ὁγ ἀεαίμ, Ὀε[ίογε αοοοπιρ]ἰθηίηρ εἶαί ἆαγ, ΙΠαΥ Ι Όςε 5υῇ- 
ἁπεά :---ἴου οἱ οαἰαπη]ίῖος (Ίετε ἵ5 ποί 4ΏΥ οίῶεγ στεαίου {ιαπ {ο δε 
εχο]αἀεά {οι οης5 παίαἱ Ιαμά. 

πε Ώανε 86εη Ἱῖ---ν/ε Πανα ποί (ο 5ρεαΚ {οι αποίηεγ’5 περοτί: {οὐ 
πηο]ίλετ {11γ οἱίγ, πογ αΠΥ οπε οἳ {1Υ γε]αίῖοης Ὠαίῃ ρί]εὰ ἴεε εα[Πεγ- 
ης {πε πηοδἰ ἀγεαά{α] οἱ αὐσι]δῃ. 

Τιιαπ]κ]οςς Ιοί Ἠϊπι ρεγ]δῃ, νο ἶς ποί τεαάγ ἴίο οοιπίεπαποε Πῖς 
(γ]εινάς, απ]οσκίηρ (ο Ρατε (Γεᾶδιιτες οῇ Πἱ5 πηἶπά :---πενετ, Ιπάεες, 
πα]] {ο {ο Ππο Ὃ6 α {γιοπά. 

Δ9οΕυς. [ Επιεγίπρ.] Νεάέα, 1ογΥ: [ον α ππογε οουγἰεους εαἰίαίίοτ 
(λαη 1Πἱ5, ἆοεδ ηο οπε Κπονν {ο αἀάγεςς ἰσ {γιεηάς. 

648. δακείην, 1.51ΠΡ. 3. 405. οί. Ρᾷ88. | ΡΊΠθ φίλον, 9Π6 06 {11 φίλους, ἴο Ὁς πιεαηΐ, 
οἳ δέµκω {οΥ δαµάω, ᾗ ίαπιε οἳ διδάπο. 

651. γᾶς πατρίας στέρεσθαι, ΗΞΕΓΑΙΙΥ, έο 
ὑε ἀεργίυεά οί έλα ραίεγπαῖ ἰαπά. 

057. ὅτω πάρεστι, {9 τὔ]ιοπι {ἱ-ἱδ-ποί-ἵπ- 
γζαάἴπεδδ,. Ὅτω ἵ8 ἴἶχε Αῑίο {ΟΓΠΙ {ΟΥ ὧτι- | 
7 Ἀδ του ΓΟΓ τιὸς, ΝΕΓΒΘ 66. αφἈονο. 

6058. ἀνοίζαντα, ἃςς. 8ΙΠΡ. ΠΙ88. Ἰ. 40Γ. 
ατίι. αοῖ, ΟΕ ἀνοίγω, 1 ορεη: ἵπ Ες γεαά- 

ΠΡ, ἵ Ίιανε (οἱ]οννεά ῬοίβδοἨ οοΠΙΤαΓΥ 
ἵο πΙΥ ον Ἰπιάσπιειιί; Γος Τ ἆο ποῖ ορη- 
ἱά6) Τί {ο ο σταπιπιαἶσα]. Τ οἰιοι]ἀ 
ππ]ς νο ἀαίΐνο ἀνίξαντι Ντε τοιῖν- 
εᾱ, ο {ἴιθγο 86ΘΙΗΝ {ο Ὀο πο ννοτά η ιο 
5εηΐοηςσε, οἶίμεν εκρτοςδθά ος ΠΠάεΓ- 
εἴοοά, πονετηίηᾳ νο ρο!δοπ πη]οσκίης, 
ἵπ 016 ας οιιδα (νο 456; Γος Τ ζαηποῖ ἵπια- 

α5 η ἴἶα {ο]οννίησ Ἠπο ος ἨΠοπιος, 
| Ανθρώπους τίννυσθον, ὅ τις κἐπιόρκον ἠμιόσση. 

τ. 1. 279. 
661, σοιθ, ν]ιο ἶ πονν αροακῖης, 

νναν Κίησ οὗ Αίµεη», απά {αΐλνεν οἱ (θε 
οεἱευταίεά Τμόεειις, Βεῖηςσ ἀθείτοις ος 
ομ]άτθι, Ἶε Ἰαά σοπο {ο οοηδυ{ {ἶιε ο- 
τας]ε ο Αροϊ]ο αἲ Ὀεἱρ]Η. Τπο ᾳσέαη 
Βθα ἴακες 15 παπιε {οπι ἴλμῖν ρτίησθ, 
νο, ἵπ α Πὶ οὗ ἀεεραῖς, αδΙΙγ γενν 
Πάπα] Ε1πίο 1τ, αὐά ννας ἀτονηεά. Έος 
Τιιόσειι» γειατηίης {ο Ανθης αἴτει ΚΙΠ. 
ἴπσ ία Μποίαήν, ζοτροί {ο]οϊδία νίς 
βας, ἀοσοτάῖης {ο ρτοπαδο, {ιό εἶσηα! οἳ 
8ςοε65. Ἰηείοαά οἱ α Βαρς, 8οπΏς, απά 
Ρετ]αρς «οσΓθς!{1γ, τοπ δα1[ς. 

6σ0 |--ν να 92442 

μη με των ον 

[Αντιστροφὸ β.]|-νν -|-νν- α΄ 

τί 8 
νυν -]νν -Ιν -ν» γ 

οδό |--|--]-» ν 



02 08. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ημων μα 
κ η 

665 |--|- ΙΙ» -|- -Ι- -Ικν 

ν-[νἷ-ἴνἶν-ἰ-- 
--ἷν-ἰ- -ἷν-ἰν-ἰ-- 

ΜΗ. ΓΓρὸς 9εῶν, ἄπαις γὰρ δεῦρ ἀεὶ τείνεις βίου; |--]ν -|--]»-ι--Ινν 

ν-]ν-ἰ--Ιν--|-- 
ΜΗ. Δάμαρτος ὀύσης, ἳ) λέχους ἄπειρος ὤν .. ου |ν -|» -]- -]ν -ι» -]» - 

ΜΗ. ”Ω (χαῖρε αὶ σὺ, παῖ σοφοῦ Πανδίονος, 

Αιγεῦ' πόθεν γῆς τσδ ἐπιστρωφᾶ πέδον 3 

ΑΙ. Φοίδου παλαιὸν ἐκλιπὼν χρηστήριον. 

ΜΗ. Τί ὃ ὀμφαλὸν γῆς Φεσπιωδὸν ἐστάλης ; 
« .. 364 

ΑΙ. Πάΐδων ἐρευνῶν σπέρµ, ὅπως γένοιτό µου. 

ΑΙ. ᾿Απαιδές ἔσμεν, δαήμιονός τινος τύχη. 

ΑΙ. Ούκ ἔσμεν ἑυνῆς ἄζυγες γαμηλίου. |--ἰν-||- -ἰν -ἵν-|-- 

ΜΗ. Τί δὗτα Φοῖθος ἔῑπέ σοι παίδων πέρε} [ντι ίντιν---ινν 

ΑΙ. Σοφώτερ Ἄ κατ ἄνδρα συμβαλεῖν ἔπη. [ειν -ν -ι- -ιΙν -Ιν - 

νι. ἰ- -ν-ἴ»-»- 
ΑΙ. Μάλιστ᾽, ἐπείτοι καὶ σοφΏς δεῖται Φρενός. ο |» -]» -]- -[ω -]- -]» ν 

ΜΗ. Τή δητ ἔχρησε; Λέξον, ἐν θέμις κλύειν. [ν-ἰν-» -Ιν-Ιν -ἰν - 

ΑΙ. ᾿Ασκοῦ µε τὸ) πρὀύχοντα μὴ λῦσαι πόδα.. |- -|» -]- -[ν -|- -]ν δν 

πο ος 
--- 

ΜΗ. Θέμις μὲν ἡμᾶς χρησμὸν ἐιδέναι 9εοῦ: 

3 / ᾿ Ην) 

ΜΗ. Πρὶν ἂν τί δρώσης, Ὦ τίν ἐξίκη χθόνα: 

ταξ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΕΟΙΙΞΗ ΔΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΜΗ. Ω χαίρε συ και Αίγευ, παι σόφου Παγδίονος" πόβεν επιστρώφα πέδον τήσδε γης; ΑΙΓΡ. 
Έκλιπων παλαίον χρηστήριον Φοίθου. ΜΗ. Δε τι έσταλης Φεσπιώδον όµφαλον γης» ΑΙΓ. Ερεύ- 
νων ὅπως σπέρµα παίδων γενοίτο µιοι. ΜΗ. Προς Ῥέων, γαρ τείγεις βίον άει δεύρο άπαις; ΑΙΓ. 
Απαίδες έσριεν, τύχη τίνος δαΐίµονο. ΜΗ. Δαμάρτος οὖσης, Ί ων απείρος λέχους» ΑΙΓ. Ουκ 
έσμιεν ἀζύγες γαμήλιου εὔνης. ΜΗ. Τι δήτα είπε Φοίοος σοι πέρι παίδων», ΛΙΓ. Έπη σοφώτερα 
η κάτα άνδρα σύμβαλειν. ΜΗ. Μεν Φέρεις μας είδεναι χρήσμιον Φέου» ΑΙΓ. Μαλίστα. και 
επείτοι δείται σόφης Φρένος, ΜΗ. Τι δήτα εχρήσε; Λέξζον, ει έμις κλύειν. ΑΙΓ. Με µη λύσαι 
Τον προ-εχόντα πόδα άσκου---ΜΗ. Πρυ αν δράσης τε η εξίκη τίνα χθόνα ; 

ΤΕΑΝΞΙ ΑΤΙΟΝ. 

Μευρα. ΟΙ 1οΥ οι Ικον]ςε, Ἀΐσειι5, 5οπ οἱ 58σε Ῥαηάίοη :----ἴΓουα 
Μναί απατίες οομ]εδί (οι {ο (Πε ρἱαῖη οἱ (Πὶς Ἰαηάδ {σευς. Ἐγοιπι 
απ πηρ {πε αποϊεηί οτας]ε οϐἳ Αρο]]ο. Μερεα. Βιί ν]ετείογε νγεπί- 
ὁδί ἴποι {ο τηε ρτορ]οίῖο ηανεὶ οἳ (πε εατίιξ ῑσευς. Επου]τίης ΡΥ- 
ναί-Πλεαης αἃ Ταςς ος «ΠΙ]άτεη ΠΙαΥ αΓἱ66 {ο Πιθ. ΙΜΕΡΕΑ. ΒΥ (ἶε 
σά5, αὐά αγ που Ιεαδίπρ α {ε ΠΙἰΠοτίο ο]]άιεςς ὃ ἄΐσοκυς. ϱά- 
[ερ νε ατε---ΘΥ {λε Ιητετνερί]οῦ οἳ 6ΟΠΊε ἀεὶιγ. Μερεα. Ἠανίησ α 
ν][ε---οι Ῥείηπσ απασφαα]ηίεὰ ΨΙΩ νεά]οεκὸ Ασευς. Τε ατε Ποί 
νλποιί-εχρετίεποε οἱ {πε εοουἱα] θεά. Ἠερεα. /Παί (πε εαἱά Ῥμα- 
Όι5 {ο ἴἶεε αὐοιί ελἰ]άτοη ) {Ἠσευς, Ἡογά πιοτο αὈδίτισε ἴπαη 
{ου ΠιαΗ {ο [αίΠοπ. ΝΕΡΕΑ. Ναγ ἰς ἵ Ιαγν{αἱ {ου 5 (ο ΚΙον {με τε- 
6ροη»ε οΡίμε σοάὸ ἄΐῑσευ», Ψοεί εεγίαϊΏΙγ, {ογαδιιΙοὮ αξ (πεΓε 18 
ποθά οἱ α ρεπείτα (ης πιήπά. Ἠερεα. ναί (Πεη δαϊά Πε} Βρεακ, 1 
ἵε Όε ]ανν[υ] το Ώεατ. ἄσευς. Τηαί 1 πιωδί μοἱ 1ο0δεη (ιο ὑ]αάάετ” ΡΤο- 
]εοί]ωσ [οοι--- Μερεα. Ῥείογε (Ώου ἀοσι ννΏαῖ, οὗ οΟΠηεςί {ο γλαί ]αιιά ὃ 

663. Γαμάίον, ἴἶιο {αΐμος ος Ἔρειις, [ Ὀόγοαη παίῖοης {ο Ὠοἱρ]. ἜΤμο (γαά[- 
διςσσεάες λιὶς {αίμος Ο6(ΤορΦ ΤΙ. ας Κἰπρ | ἴοη (ναί Ταἰόπα” κοη Ίνας ΡοίΏ Τη {λε 
ο Αίἱεπς, 1907 γθεαία Ροΐοτο Ολη]ςί. 

665. Φοίουυ παλαιὸν χρηστήριν, ἴ]ιε 0Γᾶ- 
οἱ αἲ Ἰ)ε]ρῆῖ, 5ο οοἱεργαίοὰ πρ απίῖ- 
α αγ. να ΟιουμΗί (ο Ρο ἵν με πηά- 
οἱο οἵ (ο θα, απά ας (νετείογε 
(οτιμοὰ ἑένγα ιπεθ{{έσοιιν. Ἐκλιπὼν, Π0ΠΙ. 
5]ηψ. 1185. 2. αο}. ρατί. ας :. οἱ ἐκλείπω. 

βοα!ΐωρ ἱδ]αιιὰ ο{ 129105, ννας πο ἀοι δέ 
ἀειίνεά (1οἱ) ἴιε β)σγρίίᾶ ΠΙΥΤΙΟΙΟΡΥ. 

666. ἐστόλης, τ0αδί ἔλοιι δοπέῇ 9. αἶωμ. 
Φ. 908, Ἰωά. ρᾳδε. Οἱ στέλλω. 

670. δάρµατος ἐύσης, α τοἷίε ὑείηρ {ο 
έπθε; ἰἶιο ψεπ](ῖνε αὐδο]ιμίς, 

677. ΙπνατίαΡ]γ ννοτθ {λα 1εερυηΒεδ 
Ε μαῦμ»δ ος Αρο]]ο, να 5ου οἱ ο 4ρίίεν | οἱ τε οἵας]ε ννταρί 1η 1ηγδίθ6ΥΥ, ίηε Ρεί- 
4ης 1,αιόρα, αρά «απιθ {10ΠΙ {11ο ΗΥΡροι- 

... 

ιθς Το Ιπιροδε ο) {ρποναμί οιεάυΗ{Υ. 

ἁιώνό 
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[.-]ν-[ν-Ιν-Ιν-ἰν- 
ΜΗ. Σὺ ὃ ὡς τί χρήζων τήνδε ναυστολεῖς χθόνα; 650|-» -]ν -- -ᾗν -ιν -|» ω 

Γκαν -μν 

ΜΗΔΕΙΑ. 679. 

ΑΙ. Πρὶν ἂν πατρώαν ἀὖθις ἑστίαν µόλω. 

ΑΙ. Πιτθεύς τις ἔστι, γῆς ἄναξ Τροιζηνίας. 

ΜΗ. ΓΓαῖς, ὡς λέγουσι, Πέλοπος ἐυσεθέστατος. 

|--ἷνσίσ-ἷν-]--ἰν- 
--ν-ἰ---ἷἕ οἲνἰν» 

ὅδο |- -|- ---ἰ- ο “--- 
--ν-ἷ- -ἷν-ἴν-ἰν- 
ν -ἴ-ᾖν-ἰν -ἲν-ἰ-ν 
| -ἰν-ἷν-ἰ- -ἷ--ἷν- 
ιν -ἷνἰ--ἰν-ἴ--ἰ-- 

σοο |» » -ἰν -ἴ--Ι--ἷν-Ιν- 
| -1»-ἰ--ἰν -ἲν αν» 
-[ν-ἰ- -ἷ--ἷν-ἰν- 
--ἷν -ἷ--ἰν-ἷ--ἷνν 

ΜΗ. Σάφ᾽ Ἰσθ᾽' ἄτιμοι δ) ἐσμὲν ὃν προτοῦ Φίλοι. |» -]» -|- -ἰ» -[» -] νὀ 

ΑΙ. Τούτῳ 9εοῦ µάντευμα κονῶσαι 3έλω. 
μ λ .. λὰ Δ / λ 4 ΜΗ. Σοφὸ; γὰρ ἀνὴρ καὶ τρίοων τὰ τοιάδε. 

ΑΙ. Κἅμοιγ:ε πάντων φίλτατος δορυξένων. 

ΜΗ. Αλλ’ ἐυτυχοίης καὶ τύχοις ὅσων ἐρῶς. 
αν. λ Ν ”/ / , ΣΣ 6ϐ 

ΑΙ. Τ{ γαρ σον ομμα χρως τε συντέτηχ, ὅδε : 

ΜΗ. ᾿Αιγεῦ, κάκεστος ἐστι µοι πάντων πόσις. 

ΑΙ. Τ{ φῆς: Σαφῶς µοι σὰς φράσον δυσθυµίας. 

ΜΗ. ᾿Αδικεῖ μ᾿ Ἰάσών, ὀνδὲν ἐξ ἐμοῦ παθών. 

ΑΙ. Τί χεῆμα δράσας: Φράζε µοι σαφέστερον. 

ΜΗ. Τυναῖκ) ἐφ᾽ ἡμῖν δεσπότιν δόµων ἔχειν. 

ΑΙ. που τετόλμηκ᾽ ἔργον ἀΐσχιστον τόδε: 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗΕ, ΑΝΡ ΕΝΑΙΙΞΗ ΑΟςΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΑΙΓ, Πριν αν µόλω αύθις πατεῴαω) ἕστιαν. ΜΗ. Δε ὡς χρήζων τι, νιύστολεις συ τήνδε χθόνα ; 
ΑΙΓ. Έστι τις Πίτθευς, ἀναξ Τροιζήνιας γης. ΜΗ. Ἐυσεθέστατος παις, ὡς λεγούσιν Πέλοπος. 
ΑΙΓ. Τούτω Ῥέλω κοιγώσαι μαντεύµα Ὀέου. ΜΗ. Γαρ σόφος ἄνης, καὶ Ττρίθων τα τοίαδε. ΑΙΓ. 
Και εµοίγε Φίλτατος πάντων δορύζενων. ΜΗ. Άλλα ευτυχοΐίης, και τύχοις σων έρας. ΑΙΓ. Γαρ 
τι σον όμμια, τε δε χρως συντετήκε; ΜΗ. Αίγευ, έστι µοι κακίστος πόσις πάντων, ΑΙΓ. Τι 
Φης] Φράσον µοισάφωςσας δυσθύµιας. ΜΗ. Τάσων άδικει µε, πάθων οὖδεν εξ έµου. ΑΙΓ. Δρά- 
σας τι χεήµα} Φράζε µοι σαφέστερο. ΜΗ. Έχει γυναίκα ἐπι ἥμιν δέσποτιν δόµων. ΑΙΓ. Ἡ- 
που τετολµήκε τόδε αισχίστον έργον} ΜΗ. Ίσθι σάφα᾽ δε δι Φίλοι πῥότου έσμιεν ατίµοι. 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝΕε 

ᾖλοςυῦφ. Ῥείοτε 1 «οπιε αραϊη {ο ΠΥ {αἰπετς πιαηδίοη,. ΊΜΕΡΕΑ. 
Τ]ιεγοίοτε αφ ἀεείτίπς νηαῖ, «Παρερδί (που {ΠΥγ νογασε {ο {Πίφ ργονίποε ἓ 
ΑἈνσοπυ», Τμενε ἶ8 οπε ΡΙίπεις, Κίπσ οί (πε Τγαζέπίαη γεβ]Πῃ 
Μερελ. Τε πιοδίἰ Ρρίοιῖ5 80Η, ἂ5 ἱΠεΥ 8αΥ, ο{ Ρε]ορ». Άΐϊοξυς. Το ΠΙτη 
ΙΓ ν.δ {ο οοπιπιηὶσαίε {πε ργεάϊσί]ου οϐ {πε αοά, ἵΝΜΕευεΑ. Εογ ο 
ἴα Ψίδε ππαῃ, απά δκἰ]εά Τη 5ιοΏ Πηαίίευ». {ϊοξυφ. Απά {ο Πιγβε]ζ 
ο ἀεαγεςί οἱ αἱ πΥγ παἰΠιατγ ασειαἰηίαηςες. ΝΤΕΡΕΑ. Τπεη σιαγεςί 
ἔἶνοι. ΡΓΟΡΡΕΡ, απά ορίαϊη νΏαίεγεν ίπποι ἀεείγεςεί. ᾖΐσοςυ. Βιΐ νὮγ ἰς 
ἰμίης εγε, απά ἰΠὶς {ΠΥ οο]ουγ {αάεάὲ ἸΜευεα. Ο σεις, Ι πανε (πε 
νουδί Ἠηδῦαπά ος αἲ. ῑαςυς. Ἠμαί ἀοσί οι δαγ ὁ Τε]! ππε {απ γ 
ίγ (γουρίες. ΜΕΡΕΑ. Ζάδοη Ψ/ΓΟΠΡΡ πηε, Πανίης ιι/εγεὰ πο τους 
(ρου 1ης. Ἴλοευς. Ἔπσα Πανίης ἆοπε γ]αί ἀεεά ὃ Τεϊ! πιο πἹογε εχ- 
ΡΙἰοι(ἰγ. Ἠερεα. Πε ας α ψ[ε Ρεδίάες 15, πηϊαίγεςς ος Πὶ9 Πουκε. 4- 
αξῦς. Απεινεά]γ Παί]ι-ᾖε-παά-εουταρε-[ος (Π]5 αιοςῖ εἸαππε[α] αοἲ ὁ 
Μευεα. Κου Τί {ου οεγίαϊη :----ΌΗἱ νε Πὶς (γ]επάς οἱ οἷά αγε σαδί-οί[. 

681. πιτθεὺς, 8οΏ ος Ῥε]ορς απἀ Ηϊρ- , 
Ροάαπιία, ννας Κπσ οἱ Γγασέπᾶ ἵη Αι 
ρο]ϊδ---απά α πας απῖνεικαἰν αἀπιῖγεά 
απ Ῥε]ονθοά. κε το οι ΑΙίγεά ια 
τοαί, Ίνα ννο8 οπθ ος {6 ΄έτάτὶ πάπίος 
η σὐνσῖίο νάρίο:---α Ὀδαιστί[αὶ αρρὶϊ- 
οαἴ]ου ίς, {ο [ιο ἀοσὰ οἱ τἴπιθ, 1 οἩς | 
οἳ Ψἱγαῖ]α πιανίηο ἀδνσηρίϊίουφ! 

684. Τα ἄτεῖ αγι]αθ]ε ΟΕ "ἄνὴρ, Ὀο(ἷι 
πετς, απά αραῖη ἵω νοιςο 706, ἵν πιαὀο 
Ίους ὃν το Ἰπ{ογν οὐ ίῖοῦ. α5 Τδαρροδε, 

οΕ εἶχα 4ἱφαπιππα πιεάἰαἰ; νε ννοτά, ἔἶπθγο- 
“έοτς, εἰοι]ά Ἠανο Ώδεῃ νγιτέοη ἀνδρ, ος 
Γππουθ ΡΓΟΡΕΓΊΥ ἀνΕὺρ, α5 Τ εαηποί ἰπιασίηθ 
'αἩ Ἱππία! Μῖαίας το Ὀο οοττεοί: αι 1Ε 
18 (α1ΐδ,ννο Κπονν {ο (τοεῖςς ννογε πηος 

Γδογαραἷοας 1η ἰοησίπαυῖης ενα ἀοιδι[αὶ 
νονο]», Ὁγ Ισοι6. 

687. συντέτηκε, 3. 8ΊΠΡ. Ρ6ΓΕ, ἴπᾶ, ππῖά. 
οΕ συντήκω,  οὐΠδΙΠπΕ:; ΟΥ 1 πιαΥ Ὦθ τοαἆ 
συντετηχε, 1 χα ασἰῖνο νοῖςσε, αλλους 
εμα ἔυγανου ἵν οερταϊπ]γ ργοξεταυ]ο, 



ῶ4 090. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΑΙ. Πότερον ἐρασθεὶς,  σὸν ἐχθαίρων λέχοε: 695 |» νν]ν-|- -ἰν {: "νν 

ΜΗ. Μέγαν γ) ἔρωτα πιστὸς ὂυκ ἔφυ Φίλοις. [ν -ν -ν -ἰν -ἰν -ἰν- 

ΑΙ. Ίτω νυν, ἔέπερ, ὡς λέγεις, ἐστὶν κακός. [ν -|ν -ᾖν -ίν -- -ἰνν 

ΜΗ. ᾿Ανδρῶν τυράννων κδος ἠράσθη λαθεῖν. |--ιν -||- -ἰ- -Ι|--ί-- 

ΑΙ. Δίδωσι ὃ᾽ ἄντω τίς; Πέραινέ µοι λόγον. |» -[» -]- -ιν -]» -]» ν 

ΜΗ. Κρέων, ὃς ἄρχει τῆσδε γῆς Κορωθίας. Τ00 [ν-ίν -- τιν -ν |» π 
ΑΙ. Ξυγγνωστὰ μὲν γὰρ ἦν σε λυπεῖσθαι, γύναν. |- "ιν -ν "ιν "ᾖ- "]ν Ἴ 
ΜΗ. Ὅλωλα' καὶ πρός γ᾿ ἐξελαύνομαι χθονός. |ν -ᾖν -[- -]ν -ν -ἰ» κν 

ΑΙ. Πρὸς τοῦ; Τόδ᾽ ἄλλο καινὸν ἀῦ λέγεις κακόν. |--]ν-]ν -ἰ--Ι- -ἰνν 

ΜΗ. Κρέων μ᾿ ἐλαύνει φυγάδα γης Κορωθίας. [ν -]ν -]- ν νᾗ» -ᾗν -ἰ» - 

ΑΙ. Εὰ ὃ) Ἰώσων; ᾿Ουδὲ ταῦτ᾽ ἐπήνεσα. Τ05 |ν -|- -]--Ιν -Ιν -Ινν 

ΜΗ. Λόγω μὲν ὀνχὶ, καρτερεῖν δὲ βούλεταν. | -ν -ἰν -ἰ- -ἵν-Ινν 

Αλλ) ἄντομαί σε τῆσδε πρὸς γενειώδος, |--ιν -Ιν ιν -Ιν -Ινν 

γονάτων τε τῶν σῶν, ἱκεσία τε γίγνοµαν' Ιον -ν -- νυν -Ιν-Ιν» 

ὀψετειρον, ὀΐκτειρόν µε τὴν δυσδαέµονα»΄ |- -]» -]- -]ν -[- -[» ν 

καὶ μή μ᾿ ἔρημον ἐκπεσοῦσαν ἐισίδης, 710 |--|- -ΙΙν -ἰν -ΙΙν -Ιν - 

δέξαι δὲ χώρα καὶ δόµοις ἐφέστιον. [--ἰ» -- -ἰ- -Ιν -ινν 

ΤΗΕ ΟΕΒΡΕΗ, ΔΑΝΡ ΕἘΝαάαΠΜΙΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΑΙΓ. Πότερον εράσθεις, η Εχθαίρων σον λέχος» ΜΗ. Μέγαν ερώτα γε' Φίλοις ουκ έφυ πίστος 
ΑΙΓ. Ίπω νυν, είπερ, ὡς λέγεις, ἐστι χάκος. ΜΗ. Ἡράσθη λάρειν κήδος τυράννων άνδρων. ΑΙΓ. 
Δε τις διδώσι αύτω»Σ Περαίνε λόγον µοι. ΜΗ. Κρέων, ὃς άρχει τήσδε Κορύθιας γης. ΑΙΓ. Γαρ 
μεν, γύναι, ην ζυγγνώστα σε λυπείσθαι. ΜΗ. Ολώλα" και προς γε εζελαύνομαι χθόνος. ΑΙΓ. 
Προς τοῦ» Τόδε άλλο καίνον κάκον αυλέγείς. ΜΗ. Κρέων ελαύνει µε φύγαδα Κορώθιας γης. ΑΙΓ. 
Δε Ιάσων έα; Ούδε επήνεσα ταύτα. ΜΗ. Λόγω μεν ούχι, δε βούλεται κάρτερειν. Αλλα άντο- 
Και σε προς τήσδε γεγείαδος, τε των σων γόνατων, τε γίγνοµαι ἱκέσια" οικτείρον µε» ομιτείρον 
την δυσδαίµονα, παι (μὴ είσιδης (κε εκπεσούσαν ερήµον, δε δέζαι εφέστιον χώρα και δόµοις. 

ΤΠΑΝΡΘΤΙΤΙΑΤΙΟΝ. 

{ᾖΠοπῦς. Ῥταγ, οπι]άεη-οί-Ἴονε---ογ ἀἰάαίπίπς ἴΙγ Ὀεά» ΜΕΡΕΑ, 
γ]ο]επί Ίος, πο ἀοιδί :---ἴο Πῖς (Γειά Ὠαδ Ἡε ποί Όεεῃ {αἱ 1 | 

ἄλσοξυς. μεῖ ΠἱΠ1 σο ἴπεη, 5ἶπος, α5 ἐἶχοιι δαγεςί, ηε ἶ8 α Ραά Π]αη. 
Μευεα. Πί-ννας-ἀε[ἰσ][α]-ίο-Πῖπι {ο αοοερἰ απ αΠΠΩΙΕΥ να (Πε ΓΟΥ- 

αἱ [απιῇ]γ. ᾖΐσευ». Ῥυΐ νο ρῖνος Ἱτ Ἠίπι ὃ Ἐἰπίςϊ ἴε δίοΥΥ {ο 1ηπο. 
Ἡευσα. Ογέοη, γιο σονετης ἐπί Οοη(μίαη γεα]πῃ. 
{9σοξυς. ΤΠεη {ΠυΙΥ, Ο Ιαάγ, νγας ἰἰ ραγάοπαῦ]ε {ος έπεε {ο στίεγε ! 
Μτερεα. Ι αιη γαἰπεά: απά Ὀεδίάες Ὀαπίξσηεά (1ο οοιιηίτγ. συν. 

ὮΥ νοπηὸ ΤΠϊς 15 αποϊίΏει ἔγερη οσ]απηῖιγ αραίΏ (που Πιεηί]οηεςί. 
Μενεα. Οτέοη ἀγίνες πηε απ εχί]ε {ποπα ἴπε Οοτ/π{μία 1αηά. 
{Ώσοξυβ. Απά ἆοες ζάξου ρεγπιί Ιέὸ 1 Ώ} πο Ππεαηθ οοπιιπεηά (Π18. 
Μερεα. ὮΥ Πὶς {ας Ιπάεεὰ ποῖ---γεί ν]]ίπσ 6 Πε Ραἰεηί]γ-ῖο- 

Όεατ -ἴ{. [ Ηεερίπρίν.] Τπεγείογε 1 οαγπεςί]γ-ΏεδεεςΏ ἴἶεε Ὦ} (Πῖ5 {1γ 
Ὀεατά, απά Ὀγ (περε {1γ Κηθες, απά 1 Ρεσοίηε ἴ1γ 5αρρ]ἰαηί: ρίίγ τηε, 
ΡΙίγ απ υη{ογίαπαίο γγοῖηᾶη---απά Ὀε]ιο]ά τηε ποί σοΐπρ {οτί αὔαη- 
ἀοηπεά---Όιί γεσεῖνε τηε {ο {γ Βγεδίάε ἵπ ΙΥ ἁοπιαίη απά πιαηδίοη. 

698. ἠράσθη, 9. 8ΙΏΡ. 1. Δ0Γ. 1πά. Ρᾶ5β. | Ίγ Ίιανο τῇσδ ἔξω χθονὸς {0 γῆς Κορµθίας. 
ΟΓ ἐράω, 1 ἶουο. 706. καρτερεῖν δ᾽ ὀυ βούλεται νἱάέ(ιχ 19” 

703. ὅλωλα, 1Π εἶε ΑΙ ἀῑαίοοί {ου | σῇ9οο άἰίοι Βο]ιο]]άθίθς. ΊΡ0ΗΦΟΝ. 
ὤλα, 1. 8ἵΏΡ. Ῥοεγ{. Ίπά. πι], οί ὄλλυμει, 710. ἔισίδης, 2. δἱηΡ. 2. 00. δαὈ]. αεί. 
Ῥότγαο, Ἰ 1086ε 01 απι µπάυπο. ΟΓ ἔισείδω, { ὑε]ιοῖά. 

708. Τά8ο8Τ 6ᾶΥε πρὸς τοῦτο δ ἄλλονο 711. δέξαι, 9. 8ἱΏΡ. 1. ΔΟΥ. πρειαί. 
Ἐοῦ ἀῦ λέγεις, Ὀριιπε]ς οἀ]ίοὰ ἀγγελεῖς. | πιά. ος δέχομαι» ἶ γεοείυε Οἵ αάπιῖξ. Χώρα 

Τ04. Μ95, αὖᾷ ο 4111008 νΕΓΥ 6εηεγα]- [ καὶ δόµοις, {ο ἐν εομπίτήὴ απἀ ἀισε(ίπρς. 

αν 



ΜΗΔΕΙΑ. 719. δ0 

Ὀύτώβἒρως σοι πρὸς Φεῶν τελεσφόρος |- -[ν -|- -ν -ἷν -[» ῳ 

γένοιτο παίδων, κἀυτὸς ὄλθιος φ)άνοις. |» -[ν -ᾖ--ἰν -[ν -» ω 

Ἑύρημα δ᾽ ὂυκ ὀΐσθ᾽ ὅτον ἑύρηκας τόδε᾽ |--ἰ»---]- -Ι|--ἰνν 

παύσω δέ σ᾿ ὄντ ἄπαιδα, καὶ παίδων γονὰς Τ]ὸ |- -ιν-» -ἰν-|- -τν - 

σπεῖραί σε φΦήσω, τοιάὸ ὄῖδα φάρμακα. |- -]ν -]- -ιν -[[ν -|» ν 

ΑΙ. Πολλῶν ἕκατι τήνδε σοι δοῦναι χάειν, |- -ι» -ᾖν ιν -ᾖ- -ἰνν 
/ / {9 : ” λ ω γύναι, πρόθυµός ἔιμι' πρῶτα μὲν 9εῶν, [- -ἰν -Ιν -ἰν-ν-ι- - 

ἔπειτα παίδων, ὧν ἐπαγγέλλει γονάς' ν -ἰν -||- -ἵν -ἰ--Ιν- 

ἒις τοῦτο γὰρ δὴ φροῦδος ἐιμὶ πῶς ἐγώ. 790 |---|ν-|--ἰν-Ιν-|-- 

Ούτω ὃ᾽ ἔχει μοι’ σοῦ μὲν ἐλθούσης χθόνα, |- -ω -]- -ιν -[- -ιν ν 

/ / » / ο... : 
πειράσοµαί σου προξενεῖν δίκαιος ὤν |--ν -|---- -ΙΙν-Ι- - 

τοσόνδε μέντοι σοι προσηµαίνω, γύναι, |ν -ἰν -||- -ἰν-ἵ--ινν 

ἔκ τσδε μὲν γῆς ὀύ σ᾿ ἄγειν βουλήσομαν' |- -ᾗω -]- -]ν -]- -ἰν ν 

ἀντὴ ὃ᾽ ἐών περ ἓνς ἐμοὺς ἔλθης δόµους, 795 |- -- -» ---]- -]»- 
ο”. 5 3/ Δ ” / - 

µενεῖς ἄσυλος, κὀύ σε µη μεθῶ τε. |» -]» -]- -|» -ν -[» ν 

Ἐκ τῆσδε δ) ἄντὴ γῆς ἁπαλλάσσου πόδα' |- -ν -]- -]ν -|- -[» ὁ 

ἄναίτιος γὰρ καὶ ξένοις ἔθναι 9έλω. [ν -ἰν -{- -ἰν-ἰ--ἷν- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕΒ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΠΙΔΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΡΙΟΝ, 

“Ούτως προς Φέων ἔρως παίδων γενοίτο τελέσφορος σοί, Ναῑ αύτος «άνοις όλθιος Δε ου οἶσθα 
ὁέον τόδε ἑυρήμα ἑυρήκας' δε παύσω σε όντα απαίδα, και »ήσω σε σπείραι γόνας παίδων, 
ποίαδε φάρμακα οἴδα. ΑΙΓ. Ἑκάτι πόλλων, γύναι, είµι πεοθύµκος δούγαι σοι τήγδε χάρυ" πρώτα 
μεν Νέων, Επείτα παίδων, ὧν γόνας επαγγέλλει' γαρ εις τούτο δη ἔγω είκι πας Φεούδος. Δε 
ὁύτω έχει μοι σου μεν ελθούσης χθόνα, πειράσοµιαι πρόξενειν σου, ων δικαίος τοσόγδε μέντοι, 
γύναι, προσημωίνω σοι, ου µεεν βουλήσομιαι άγειν σε εκ τήσδε γής" δε έαν περ έλθης αύτη εἰς ἕ- 
µους δόµους, μένεις ασύλος, και µη τίγι ου µέθω σε. Δε αύτη ἁπαλλάσσου πέδα εκ τήσδε 
γης᾽ γαρ Σέλω είναι αγαίτιος και ζέγοις, 

ΤΠΑΝΡΘΙΑΤΙΟΝ. 

Τῆι5 Ὀγ έἴε σος ε[ια]] {Πγ ἀεθίγε οἱ ομ]άγει Ῥοε αοσοιηρ]ἰεπεά {οτ 
Ώιεε, απά (Ἠγσε]ῇ νι ἀῑε Παρργ. 

Υεα (οι Κηοννεεί ποῖ ναί αη ασηἰκ]έίοη ποια Ἠαδί {Γουπάς {ο 1] 
1 ἴγεε (ἶχεε {οτι Ῥεῖης ομ]]ά]ερ, απά γη] ΊπαΚε (πες 9ου {Πε εεες 
οἱ εΠἰ]άγεη, εαοΏ οἴατς ατη 1 αοφιαἰη(εά- ψλ(ἡ. 

{Ἠοξῦς. Οη ππαηγ ασσοιηίς, Ο Ἰαάγ, απι Τ Ἱπο]ηεά {ο σταπί ἴπεε 
(]ς {ανου :---Ητεί, ἴπάεεά, ὈεσαιΙδε οξ {με (αοἆς-- ποεχί οἱ (πα οπι]άγεῃ 
ννηοςε εοπεοερίίοηυ {μοι-{γθε]γ-ργοπιϊθεεί: {ου οη (Πῖ εαβ]εοί, ἴγα]γ, 1 
ΠΏ Πο] ἀεεροπάεπί. Της (πει απι Τ ἀείετπι]πες---ἴξ οι γετ!]γ 
οοιηεςί {ο ΠΙΥ οοΠ{ΓΥ, Γ τν] επάεανοατ Πορρ]ίαθΙγ-ίο-ίτεαί ἴπεε, Όε- 
1ης α ]ηδί τηαῃ τ---ἰΠἱς πηιοῦ, Ἰούενετ, Ο Ιαάγ, 1 Ὀε[ογεΏαπά-ΜΙσηΙ{γ 
ἵο (Ἠ6ε, ἰΠαί ΤΙ γοα]]γ εἰνα]] ποί Ῥε πο {ο οοπά οί ἴεε ΕΓοίΏ Πῖς 
ΤΕΒΙΠ :----Οιαί 1, Ἱη-[ααί, οι 6ΟπΊε οἱ {Πγεε]ί ἴο ΠΙΥ ππαηδῖοη, ἴποι 
φηα]ί (πεγε γεη]αίη 1ῃ-καβείγ, αιιά {ο πο οηε γη]! 1 ἀείϊγετ ἴπεε πρ. 

Ἠ/Πεγείογε ἆο ἴποιι ο{-(Πίπο-ον/η-ασσογά ο άτανν γ [οοί {τοπη 
π]ς (εγγίογΥ---{ος Τ νἰδῃ ο Όε Ῥ]απιείοςς ενεη απΠοΏΡ 5ίΓαηΡΕΙΝ. 

719. γένοιτο, 9. 8ΙΠΡ. 9. 05. ορί. πιά, { αρρ]ίθά Εἰί νγογά {ο (χοδο ΨΊοβε πηῖηἆς 
οἱ γίγνοµαι, ἶ θεοοπιο. νθγε ποῖ αβεοίῖθἀ νν(]ι σαϊείγ οἨ ϱ8Υ ος- 

714. ὄἴσθα, ὮΥ «{ποορθ, {0Γ ὀίδασθα, | Ο6ΛδΙΟΠ8. Ὦθ6 Υ6Ι865199 απά-Φθθ, αῦονε 
5ο]. {01 ὀΐδας: 866 ἴε Ποίθ ΟΠ νου. 600. | ν]θτο φροῦδος ΠΊΟΓΘ ρᾶσγ(ἱεπ]ατ]γ ππεαηΒ," -ᾱ 

717. ἕκατι, 866 {6 ποῖο οἨ νθυ, 988. | οαπίφ]ιοᾶ, Πε. 
790. Φροῦδος, αὐοιέ {ο αάς τη γι (Γι 791. σοῦ ἐλθούσης, βοπ](ῖνε αὐφο]πίς. 

39 16 ΓΟΓ πρόοδος οοη!ϊταςσίεὰ προῖδος, ἐ]ιαί | Ῥοτδοι Ργοροδεὰ πειράσοµαι ᾿γὼν ΟΠηΙ(- 
ωλῖο]ι ἰεαᾶς έῑιε οαψ. ἜΓϊιο Αἰλεηίαης | {ως (1ο οοπιπ)ᾶ α{τοΓ χθένα. 



26 199, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

/ { ἡ ΜΗ. Ἔσται τάδ ἀλλὰ πίστις ἓι γένοιτό µοι |-τ]ν-ἰν -Ιν μη!» - 
τὅο |- -ἰ- -[--]ν -ἴ- -ἰν - / / «ας Ἰ , 3 Γ - 

τοντών, Εχοιµ, ἄν παντα προς σέθεν καλῶς. 

ΑΙ. Μῶν ὂν πέποιθας, Ὦ τί σοι τὸ δυσχερές; |--ν -Ι- -ἰν -ἷν -ἰνν 

ΜΗ. Πέποιθα᾽ Πελίου ὃ᾽ ἐχιθρὸς ἔστι µοι δόµος, |» -]ν ων -||- -ν ιν -]ν οὗ 

πωωμν, ' 3 λ λ 
Κρέων τε᾽ τούτοις ὃ ν ὁρκίοισι μὲν ζυφεὶς, : ν-]ν-ἷν εἷν-ἰ--ἰν 

τ8ῦ |» -|- -ᾖ--]- -ἰν-ἰν» 
/ » μω. 5 / 1. 
αγουσιν ου μεθεῖ σιν ε γαιας εμε, 

Λόγοις δὲ συμθὰς, καὶ 9 εῶν ἄνώμοτος, 

Φίλος γένοι᾽ ἂν, κἀπικηρυκεύμασι [ν -[ν -|- "ιν -]- -ν 3 

τάχ᾽ ἂν πίθοιο' τμὰ μὲν γὰρ ἄσθενη, [ντι -|--ίν-ιν-Ι-- 

τοῖς ὃ ὄλθος ἐστὶ, καὶ δόµος τυραννικός. |- -ν -ᾖν - “ -ᾗ» -» » 

ΑΙ. Πολλὴν ἔλεξας, ὦ γύναι, προμηθίαν' |- -]ν -» "ιν -ιἰν "ιν Ῥ 

ἄλλ᾽ ἐν δοκεῖ σοι δρᾷν τάδ’, ὂυκ ἀφίσταμαι. 740 |- -]» -|- -]ν -ᾖ» -» - 

Ἐμοί τε γὰρ τάὸ ἐστὶν ἀσφαλέστατα, |» -]ν -ᾖν -]ν -ᾖ» -» . 

σ.ηψίν τιν᾽ ἐχθροῖς σοῖς ἔχόντα δεικνύναι, . -]» -|- -|» -ν -]» μι 

|» -]» -ν -[- -]ι- -]ν - 
! 

|--]κσ[-ν κ σἰν-]νν 
Τ40 |- -]» -ᾖν -]ν -ν -]ν ω 

πὸ σόν τ ἄραρε μᾶλλον ἐξηγοῦ Φεούς. 

ΜΗ. Ὅμνυ πέδον γῆς, πατέρα ϱ Ἡλιον πατρὸς 
3 ια ο Ἆ / / 

τουμοῦυ» Φεῶν τε συντιθεὶς ἅπαν γένος. 

ΤΗΕ ΟΝΡΕΕ, ΔΝὈΟ ΕΝΟΕΙΙΡΗ ΑΟΟΠΡΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΜΗ. Τάδε έσται" άλλα ει πίστις τούτων γενοίτο οἱ, αγ εχοίμι πάντα κάἀλ. ως προς σέθεν. Αί. 
Μων ου πεποίθας, η τι το δύσχερες σοι; ΜΗ. Πεποίθα" δε δόµος Πέλιου έστι έχθρος κοιν τε 
Κρέων δε μεν ζύγεις ὁ ὁρκιοίσι τούτοις ουχ. αν μεθείο ἐ έἔµε αγούσι εν γαΐας Δε σύμέρας λόγοιςν 
και ανώμιοτος Ῥέωνο ἂν γενοίο φίλος και αν τάχα πιθοίο επμωρυκεύµασι’ γαρ τα ἔμια μεν άσ' 
θενη, δε τοις έστι όλβος, και τυράννικος δόρκος. ΑΙΓ. γύναι ελέξας πόλλην προρώθιαν' άλλα 
ει δόκει σοι δραν τάδε, ουκ αφίσταμαι. Γας τε έμοι έστι τάδε ασφαλέστατα, εχόντα τίνα 
σκήψιν δείκνυναι σοις έχθεοις τε το σον κάλλον αςάρε) εζήγου Ὀέους. ΜΗ. Όμνυ πέδον γης, τε 
"Ἡλιον πάτερα του ἔµου πάτρος, τε σύντιθεις ἅπαν γένος Φέωνο 

ΤΕΑΝΡΙΙΑΤΙΟΝ, 

Μερεα. Τί εα]] ὃε Μο: Όσέ 1 α 8αοτεά Ῥγοπηίδε οἳ {εδε-ρεσίοτπι- 
4ηΏςε» Ίνεγε πιαάε πῃε, 1 εἰου]ά πανε ενετγ-(μίης ποῦ]γ {τοι γοι. 

Ἠοξυς. Ὠορί (που ποί ἰγαδέ Πηε----ου ναί 15 (ΠΥγ Ιωρεάιπεηί ῥ 
Ἠερεα. Τ ἰγηδίγοι: Όαί {ἶιε ἴνουςε ο{ Ῥέ]ίας 8 Ποδί1]ε {ο πε, απά 5ο 15 

Ογέον: γεγείογε ἴπεη, Ὀεῖηπρ Ὀουπά ὮΥ οσίἩς {ο-ἴπεδε-ργοπιί5ες, γοι 
Ἱνου]ά ποί ἀε]ίνεν πιε πρ {ο (πεπι-(αί- ψνου]ά-ἀταρ πιε {Γοµῃ {Πε Ἰαμά. 
Ῥυιί Πανίησ-οονεπαπίεὰ ὈΥ ππετε-Ψογά», απά νΗουί-κυνεατίηρ ὈΥ {πε 
σοάς, γοι ή σὴί ὕοσοπηε (εἰπεῖν {γιεης, αηά Όε δοοηΏ Ρρετειιαάεά Ὀγ 8η 
επιΏαΘ8Υ---[οὐ ΠΙΥ ερίαίε ἱπάεεά ἰ5 [Γα]], Ψεγεας (ΠεΥ Ἠανε γἰε]ες, απά 
4 τογα] ῥρδ[αςθ. 

{Ἴ9οευς. Ο ]αάγ, ἵπ-ιἴγ-νογάς-Παδί-ίποιι-ἀἱδρ]αγεά πας] ἐοτεεἰα]: 
5ο ΙΓ Τί «θεΠ]ς-ππθοί {ο {πες (μαί 1 5Ποι]ά ἆο {ΠΙς, Ι τείαςε Πποἰ. Εουῦ 
ἃς ννεἰ] {ο πε 15 (Πΐς-ρ]αη {1ο δα[εξί (Πανίης 8οπιε ργείεχἰ {ο επενν (Υ 
επεηιίεβ) 8 {ΏΥγ ρετεοτ ΨΙ]] Ὄε (πε ΠΙοΓε 5εΟΙΙΓΕ:---ΠΒΠΙε-{[ογ-{Πγεε]{ 
ίπε (οἆφ. Μενεα, Όψεατ ὮΥ ἰμε ρ]αίη οἱ (πε Ῥαγί]---απά Ὦγ {πε 
ΘΗΏ, (Πε {αίπευ οἱ ΠΟΥ [αίΠεγ---απά ]οῖη (Ἠε νο]ε γᾶςα οἱ Ῥιν]ιηϊες. 

756. ἐπικηρύχευμα, ΟΕ ἐπικήρυγμα, βἳρ- 
η]μθς «6 ἐιο [μποίῖοτν ο α Πετα[ά.”' οί 
Επ πε ἔπετε ατα ναιῖοι» τεαάῖηρς. 

742. Τμο Ιάΐοπιδ οὗ πΙαΏΥ Ιαπρααρες 
βαηςίῖοη οχργεββαίοΏς οοΠίΓΑΓΥ {ο ρτᾶπι- 
τας; απά 1π {ιο ἄγοε] (Ίεγθ αγ ΗΙΠΙ6- 
τΟΙΑ Ἰηςίαηςθβ ο{ {116 Κῑπά: Ἰθγε ἔχοντι 
10 αρτοθ υν] ἐμοὶ, Ὑνοι]ά Ώανε Ὄεεη 
πιοτο ϱαπηΒ σα] (χαἨ ἔχοτα, Πονν- 

ενετ Ὁγ υπἀετείαμάϊηρ μὲ, ἴἶα ρταο 
συ] Ῥε ναοιγ οοιτθοί: ΤΠ, 2έ εὐ11 έο πιε 
ὑεδα[εν, έ]ιαί 1 ]ιαυε---απιά ιίς ἶ5 (πο ίτιιε 
εοπδίγς [ἶομ ἵπ {με ορίηα]. 

749. ἐξηγοῦ, 9. 8ΙΏΡ. Ρ:6δ. ΠωΙ εἴαί, 
πη]ὰ. οί ἐξηγέομαι, δα γόπο. 

744. ὄμνυ {ος μνυθι, 2. βπρ. Ρίε». 
Ιπιρεγαί. αεί. ο{ ὄμνυμι ΟΥ ὀμνύω, 29ο, 1 
διοέατ. Β0πιε εἀῖουε Ώανε ὄμννε. 



ΜΗΔΕΙΑ. 740. στ 

ΑΙ. μα δράσειν, ἡ τί μὴ δράσειν: Λέγε. |» -]» -|- -ἰν -[- -ι» ό 

ΜΗ. Μήτ᾽ ἀντὸς ἐκ γῆς σῆς ἔμ ἐκθαλεῖν ποτὶ, ᾖ|--]--]--ιν-{ν -ινν 

|--(ν [--]ν -ἰ--Ιν- 
[- τν -[--] -ἴν-ν- 

δι, ”’ ”/ ” 3 .- 5” ” ”/ 

μΗΤ, ἄλλος ην τις Των εµων ἐχθρῶν ἄγειν 
/ / -” « / / 

χρήζ», µεθησειν ζῶν εκουσίω τρόπω. 

ΑΙ. Ὄμυνυμι γαΐαν, Ἡλίον 9) ἁγνὸν σέθας, ᾖΤο0ῦ |- - [ν ιν -]» -]- -]» ω 

Φεούς τε πάντας, ἐμμένεω, ἅ σου κλύω. [ν -|ν κ -[ν-ίν-|- - 

ΜΗ. ᾽Αρκεῖ" τί ὃ᾽ ὅρκω τῶδε μἈ ᾽μμένων πάθοις: |- -]»-] .. -]» -ᾖμ -]ν - 

ΑΙ. Α τοῖσι δυσσεθοῦσι γίγνεται βροτῶν. [| -ν -ἰν-ιν-Ι-- 

ΜΗ. Χαΐρων πορεύου' πάντα γὰρ καλῶς ἔχει. |--ἰν ----Ιν-Ιν -ἰν- 

Κἀγὼ πόλιν σην ὡς τώχιστ᾽ ἀφίξομαι, 706 [--]ν -Ἱ- -ἰν-ἵν-Ινν 

πράξασ᾽ ἃ µέλλω, καὶ τυχοῦσ᾽ ἃ βούλομαν, |- τιν -ἷ- -ἰν -ν ιν» 

ΧΟ. Αλλά σ᾿ ὃ Μαΐας πομπαῖος ἄναξ 

πελάσειε δόµοις, |» ω -» ω- κ 

ὧν τ) ἐπίνοιαν σπεύδεις κατέχων, |- ω .]-- -]- -ιν ν- -ῶ 

πράξειας ἐπεί γενναῖος ὤνλρ, 760 |--|ν - -|- -]νν- ---- 

᾽Αιγεῦ, παρ ἐμοὶ δεδόκησα,. |-- -ἰν »-Ίνν νε οι 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΑΙΓ. Τι χρήμα δράσειν, η τι μη δράσει} Ἡ Λέγε, ΜΗ. Μήτε πότε έκβαλευ έ εκκε Εεα σης Ύγς 

αύτος, μήτε ζων μηθήσειν ς ἐκούσιῳ τρόπω», ὴν τις άλλος των ἔκων έχθεων χεήζη άγευ. ΑΙΓ. 

Ομνύμι γαίανν τε ἄγνον σέθας" Ηλιου, τε πάντας Ὀέους, έ έρθει ἆ κλύω σου. ΜΗ. ΄Αρκει’ δε 
τι πάθοις μη ἔμκενων τώδε ὃ ὅρκως ΑΙΓ. Α γίγνεται τοίσι δυσσεθούσι βρότων. ΜΗ. Πορεύου 

χαίρων" γαρ πάντα έχει χάλως. Και έγω αφίζοµαι ἆ ὥς ταχίστα σην πόλη, πραξάσα ἆ κέλ- 

λω, και τυχούσα ἆ βούλομαι. ΧΟ. Άλλα πομιπαίος άναξ, ὁ ὁ Μαίας, πελασείε δόµοις τε πραζ- 
είας επιοίαν ὧν κάτεχων σπεύδεις, ἔπειρ Αίγευ, πάρα έµοι δεδοκήσαι γενναίος άνηρ" 

ΤΕΚΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

{οευε. η) Παϊ αοί {ο Ῥετίογπι, οἵ ψηαί ποί {ο Ρετίογιη ὃ Ἀρεα]. 
Μερεα. Τµαί γου ψ]] ποί εγεγ ἀγῖνε ππε τοπ γουγ ἀοπιαία γοιΓ- 

δε]{, που Ψλ]κί-Ινίης σίνε-πιε-ρῤ Τη α νο]υπίανγ ΠΊάΠΠΕΗ, Τξ ἄΏΥ οηε 
εἰεε οἱ πιγ επεηα[ες 5οι]ά ἀεείγο ἴο 68ΤΓΓΥ-ΠΠΕ-αΥ/ΑΥ. 

ϊοξυς. 1 9ποατ ὈΥ ἴπε Βατίπ, απἀ Ὦγ ἴπο ρυγε οβ]σεμος οἱ ἴἶια 
9ΗΠ, απά Ὦ} αἰὶ (ηε «ος, ἰο αθίἀε Ὁγ νηιαῖ Ι Πεαν {γοπῃ 196. 

Μενεα. 1 ἶ5 εποιρῃ :---Οαί ναί αγε-γοι- Ψ]ίησ-ίο-επάστε 1 γοι 
αΌίἀε ποῖί Ὀ} ἰΠ]ς οαίπὸ {σοευς, ΥΝΠαίενετ Ὀεία]ς (χε πηλοδί Ἱπρίοις 
οἱ πποτίαἰ. Μευεα. Ώερατί γε]οῖοίης τ---ἴου αἲὶ ἵ νεῖ. Απά 1 τη] 
οοἵηε α5 ο 6)γ-α5-ροσείο]α υπίο γοιγ εΙίγ, νΏεη 1 ελα]] πανε ασσοπη- 
ΡΙϊδεὰ ναί 1 αἰΏ αΌοιί, απά οὐίαϊποςά ναί 1 ἀθείτε. [ Ετὶέ Ἔσεις,] 

Οποκυ5. ἸΝΠεγείογε ΠΠαΥ (πε εοπαάποίῖαρ Κίπσ, ἴἶπο 5οπ οἳ Μσαία, 
σιῖάε ἴπεε Ἠοπηε, 4Πά πιάγεαι ἴοι αοσοτηρ!ῖ5Ώ ὖνο ἀεεῖρη οἱ (πίησς, 
ν Πίο {ακίησ-ἴπ-Παπά, ίπποι ασσε]εγαίεδί ----εἶπος, 0 ΄Έσευς, ίοωια (πο 
δεειηεδί 4 ϱΕεΠεΓΟΙΙ6 ΠΊΦΗ | 

7520. ἁγνὸν σέζας, ιδιος ἰιδίγο. Ντα- 
ἩΥ Ὀλνθ λαμπρὺν Ἡλίου τε φῶς. 

757. πομπαῖος ἵδ πποτε {τοριιο!]γ αρ- 
Ρ]ὶοὰ {ο α ννῖπὰ ντο 18 (ανουταὺ]ο ἴπ 
ἵωο οκίγοιλο; ἴμαί 15, ἵπ ροῖηῖ οΕ απαητ]- 
ἴγ, Φἰγοσιίοι!, απ αρτοσαὐ]οποςο. "Αναζ, 
υἱσ. Μέτοιτη, Όπε 8οπ οὗ Μαῖα ϱΥ ο ή- 
ρίῖος, απ ἴἶιο Ππθεδεηρμος ος ο 0045. 
Πο να» ἴὴο ραΐτου οἱ (τανο]]οι», απ 
οοπάαστες {ποπ ποί ουν ἵπ εα{οίγ Ὀαῖ 
αἶσο ννί οαχρεάἴοη, {ο ἐἰχοῖν τεερεςτῖνα 
Ρ]4ς6Δ ο{ ἀεδιϊπαϊίοη. Ας {ου Μαία Ἰνου- 

βο]{, οἵιο ἵνα» 06 οῇ ιο Ῥ]οίαάδα, απά 
ἴπε τη οδὲ Ἰαπιίποιι ος 11ο αθνετ 8Ι5ίθΓς: 
θες ἀἁαιρηίου» ος Αίῑας, Ἰαςά αἲ ΤπαπιΟΤ- 
ταἱ ἀοἆφ [ου εῇῖοις---θχεερί ΙΙότορδ, 
νο πιαγῖεά Θίενρ]Ις; απά ευ δίαν οἩ 
Όιαί ασσουηῖ 15 ἀῑπι απά οΏδοιτο αιήὰ 
Όιμα τοδῖ. με οοπεῖε[αῖοη οα]1εά ια 
ΡΙείαἀδε, πεας {πο Ῥαο] οἳ εἶνο Β]!, ἶς 
8ο γεπιατκαδἰς, επαῖ αἰπιοςδῖ ενετγ Ῥοάγ 
Κποννς {ὲ; 8οπ]6, Ἰωάεεά, ὉΥ ἴὰθ πποτθ 
εἰπιρ]ε παπιο ος (16 8ευοπ δίατε, Τ]εγ 
ατο πιεη/{ῖοιηοά 1η 398, κκχγ], 91. 



: 

58 0ο. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΜΗ. ἸὮ Ζεῦ, δίνη τε Ζηνὸς, Ἡλίου τε φῶς, 
- .”” ” 3 -- / 

νῦν καλλίνικοι τῶν εμῶν ἐχθρῶν, Φιλαν, 

|--ἰν-ἰ---ἰν-ἰκν- μες. 4 
[.(» -ἵν -ἰν-ἷμ -ἷνν 

Νῦν δ) ἐλπὶς ἐχθροὺς τοὺς ἐμοὺς τίσειν δίκην Τθὸ |- -]» -]- -τν -]- -ν . 

γενησόµεσθα, κξις ὁδὸν βεοήκαμεν. 

ὀὗδτος γὰρ “ἀνὴρ, ἢ μάλιστ᾽ ἐκώμνομεν, [---(- -ἰν -Ιν -ινν 

λιμὴν πέφανται τῶν ἐμῶν βουλευμάτων. [ν -ἰν -ᾖ--Ί- -||- -Ιν - 

Ἐκ τοῦδ ἀναψόμεσθα πρυμνήτην κάλων, |- -ιν -]ιν -]ν -]- -ἰν - 

[.-]νἰν-ἵν[ν-]νν 
ττο |- -|- -ἴν-ἰν-ἰ--ἰν- 

|-τ]νἰν-ν-ἴε-Ιν- 
|-σἰν-ἷν-ἰν -ἰν-ἰνν 
ν[ντι--ἷν-[--]νν 
[γ-]ν -ἰ--ἰν "ἰ-τ]-- 

ττο |--|- -ἰ- -ἰἕ-ἷν-ἰν- 

µολόντες ἄστυ καὶ πόλισµα Γαλλάδος, 

Ηδη δὲ πάντα τᾶμά σοι βουλεύματα 
ε Ν 

λέξω" δέφου δὲ μὴ πρὸς Πδενην λόφους. λ ο. Ἡ 

Πέμψασ᾽ ἐμῶν τιν᾽ ὀικετῶν, Ἰάσονα 
3 Ἐ 3 - δι Ἀ 
ες ὄψιν ἐλθεῖν τὴν ἔκην ἀιτήσομαι' 

ολόντι ὃ) ἀυτῷ μµαλθακοὺς λέξω λόφους, α -ᾱ νι γ 
ε Ν ὸ .” .. Ν ”. ο 

ως καὶ 9οκεί μοι ταντα κάι καλως ΕχΕΙΝΟ 

καὶ ξύμφορ) ἔῑναι, κωὶ καλῶς ἐγνωσμένα" |- -]ν -]- -[» -]- -ν ν 

παΐδως δὲ μενα τοὺς ἐμοὺς ἀιτήσομαι. |-- -]ν -]- -]ν -]]- -]ν ν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡΌ ἘΝΩάΙΗΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ. 

ΜΗ. Ώ Ζευ, τε δίκη Ζήνος, τε Φως Ηλιου, γυν γεγησομέσθα καλλιίκοι, φίλαι) των ἔμιων ἐχ- 
θρων, και βεξήκαμµεν εις ὅδον. Νυν δε έλπις τους έµιους έχθρους τίσειν δίκην᾽ γαρ ὃ ὀύτος άνηρι ο 
εκάµνοµεν µαλίστα, πεφάνται λέμην των έκων βουλεύματωγ. Ἑκ τούδε αναψομέσθα πρυµνή- 
την κάλων, µολύντες άστυ και πολίσµα Πάλλαδος,. Δε ήδη λέζω σοι πάντα τα έµα βουλεύ- 
ατα" µη δέχου δε λόγους προς ἥδονην. Πεμψάσα τίνα ἔμιων οίκετων, αιτήσοµαι Ιάσονα ἔλθειν 
ες την ἔµην όψιν" δε λέζξω µάλθαάκους λόγους αύτῳ µκολόντι, ὡς και δόκει µοι και ταύτα έχει 
χάλως, και εἴαι ζύμφορα, Ναι κάλως εγνώσμενα᾽ δε αιτήσοµαι τους ἔµους παίΐδας µείναι. 

ΤΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Μευσα. Ο αάρίίετ, απά νεησεαιισε οί ζδἀρίίετ, απά Πρ]ί οἱ, ΘΗη, 
ΏΟΥΥ εΏα]] ννε Ώεεοπις ρ]ογ]ουδὶγ-ν]είοσίοις, ΠΙΥ-(αἰγ-{γιεΏάς, ΟΥΕΓ ΠΙΥ 
Γοε5; απά νε Ἠανε Ἠ]ί Ἰπίο ἴΠε ΡραίἩ. 

Νον, Ιπάεεά, ἴΊιετο ἵ5 Άορο (μαί πιγ επεπη]ες γη] εχρεγίεησε σοµ- 
ἀϊση-ρυπΙεμηεηί: {ου εΠίδ πιαΏ, 1η- (Πε -νετΥ -πῖς]κ-ο[-Ηπιε νε ννεγε ΡείΓ- 
Ῥ]εχοά {πε πιοδί, Παί αρρεατεά α ΠαΤΡΟΙΓ {ΟΥ ΤΩΥ 0Ώεπιες,. Όη Πίνω 
ε]ια]] νε βχ ουγ πιοοτίης σαθ]ε, Πανίηρ απτϊγεά αἱ ἴΠο οἴίγ απάἀ {ου- 
(γε ο{ Ῥα]]ας. 

Απά πουν ψ]] 1 εοπιπιηϊσαίε (ο οι αᾗ] ΠΙΥ ρίαης:---εχρεοί ποί, 
Ἠοψγενεν, νογά» Ιεαάϊηρ-ίο Ρ]θαβιτε. Ἡανίηρ δεηί οηΏηε ο{ ΠΙΥ ἆοπῃες- 
Πσ, Ι νΠ] τεααεδί άξοη (ο σοἵηε ἱηπίο ΠΙΥ Ῥτεδεποε: απά 1 νι] αἀάγεςε 
σεηί]ε π/ογάς (ο ἰππι, ΨΏου αγγίνες ----ᾱν ἐαί Ιἱ αρρεαῖς {ο ης, Ιπάεεά, 
ἴπεφε (μίηρς Ὀε[ί οἰαγιπίιρ]γ, απά αγε (ΓααρΏί-ΨΙ(Π-ρτοδρογίίγ, απἀ 
µοΏἰγ οουἰτίγεά: απά [ νη] ρει]ίοη ἰἶναί ΠΙΥ Ὀογς πιαγ γεπηαίη. 

768. ΕΟΓ καλλίνικοι ΠΙΔΠΥ βρῖνο καλλύι- 
καιι Ὀαί ΘΟΓΒΟΗ 8αγ5 Μεάόα 18ος ποί {πο 
{απιϊηίηε ρεπά ος ἵη (με Ρ]ητα]: ροταρς 
Ίο Ἰιαὰ {οΓΡΟΙ{ἴΘΗΏ σοφαὶ, Υ. 986, Ἀῦονο, 

766. ἀνὺρ, {ΟΙ ὁ ἀνὺρ ΟΥ Ρ6ΙΊΏᾶΡ5 ἀνξήρ--- 
8εο {11ο ποίθ ΟΠ ν. 684. ΒοππῬ γοαά ᾿ἁγήρ. 

769. ἄστυ καὶ πύλισμα Παλλάδος, ἔιε 
έοιυπ απἆ οἰαάεί ο Ιἰπέτυα. Αίπεης, 
με ομῖοί οἰέγ οὗ Αίῑῑσα, {οππάρά αὐοιε 
1656 γεα8186 Ῥείοτο ΟἨητίαί, ἶδ Ἠεγο ἆο- 
βὶρηαίος: {ος έε οάάθβε οί νϊδάοπι, 
απἀ Νερίυπε, Πανῖηπρ Ῥεοη οας]ι ἀθβῖτ- 

᾿Οεοτόρῖα, ἴ]νο ος ἵπ αβθεπιρ]γ ασιεεἀ 
ἴο σταηέ ἰῖς ρτ]ν!]ορε {ο (ναί οπε οΓέε 
ἴνο, νο ου]ά πιακε {ιο πιοδέ 8ος] 

Ρριοδεηί {ο πια). Νερίππο οίτιε]ς (μα 
βτοππά ντα ῖς (τίάεπί, απά ρτοάαςεά 
ἴνε Ἰουςθ---α ποθἰα απά πβεία] απἰπιαἰ, 

: νο επι ρ]επι οΓ ψαγ:--- Όαί Μἰπέτνα ρανε 
Γεο οἱίνο, (ια ((α] ἵπ ο], απά ένο 5γπιὈοἱ 
ος Ροᾶςο; {ου νΠΙοΣ, Πανίωσ Ώοοη ἀε- 
Γ οἰατεά νἱοίοτίοςς, 86 οδ]]εὰ {λε οἵτγ 
ΑΤΗ ΕΝΑΣ, απἆ Όεοσπιο 15 ϱιαγάϊαη. 

775. Α{εγ Τμ νοΓ8ε Γο]]ονιεά γά- 
οιι οῇ ρἰνίηρ 4 ηαπιθ {0 ἰἶχο σαρ](αὶ ος | µους τυράννων, ὃὺς προδοὺς ἡμκᾶς ἔχει. 



ΜΗΔΕΙΑ. 728. 29 

ο”. Ὀυχ ὥς λιποῦσα πολεµίας ἐπὶ χθονὸς 

ἐχθροῖσι παῖδας τοὺς ἐμοὺς καθυθρίσαι, |- -|ν -]- -]ν -ᾖν -ᾗν ν 

ἀλλ) ὡς δόλοισι παῖδα βασιλέως κτάνω. 750 |- -|--ἵν εν νΊν-ιν- 

Πέμψω γὰρ ἀυτοὺς δῶρ᾽ ἔχοντας ἐν χεροῖν, |- -ἰ- -]- -]» -[» -ἰν - 

λεπτόν τε πέπλον καὶ πλόκον χρυσλατον' |--]ν -|- -ἰν ---ινν 

κὤνπερ λαθοῦσα κόσμον ἄμφιθῃ χροῦ, |--ι» -ἰν -ἰν -» -ἰ-ν 

κακῶς ὀλείται, πῶς 3 ὃς ἂν γη κόρης᾽ |» -|- -ιι- -ᾖν -[ν -ᾗν - 

ο τοιοῖσδε χείσω Φαρμάκοι; δωρήµατα. 755 |--ν -- -ἰν -ἰἰ- -ἰνν 

Ενταῦθα μέντοι τόνδ ἁπαλλάσσω λόγον' |--ν---ἰ--ἰ--ινν 

ᾧμωξα ὃ' ὅῖον ἔργον ἔστ᾽ ἐργαστέον [--- -ν-ἰν -||--ινν 

|-τ]ν -ἰ- -ἰ--ἷν -ἰ-- 
ν-]ν σἷν-ἰν[-]κν 

Τ90 |» -ἰν -ᾖ -ἰν-ἰν -ἰ-ν 
[--]» -ἰ- -ἰ--ἴγσ]ν» 
πλ . 
|-ἰνσἰ--ἰν-Ιστ]ν 

ΤΗΕ  ΟΠΒΡΕΗ, ΑΝΕΟ ΕΝΟΙΗΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Οὓυκ ὡς λιπούσα τους έµους παΐδας ἔπι πολέμιιας χθόνος καθύδρισαι εχθεοίσι, άλλα ὡς δολοίσι 
κτάνω παίδα βασίλεως. Γαρ πέµψω αύτους Εχόντες εν χέροι δώρα, τε λέπτον πέπλον, και 
χευσήλατον πλόκον' και Εάγπερ λαθούσα κόσρον άμφιθῃ χβόϊ,ολείσαι κάκως,τε πας ὃς αν Φίγη 
κόρης" τοιοίσδε φάρμακοις χείσω δωρήµατα. Εγταύθα [κέντοι απαλλάσσω τόνδε λόγον' δε ωμώ- 
ξα δίον έργον ἐστιν εργάστεον ἥμυ το εντεύθεν γαρ κατάκτενω-τα ἔχκα τέχνα᾽ έστιν οὖτις ὅστις 
εξαιρήσεται. ΤΕ συγχεάσα πάντα δόµον Ιάσονος, εξείµει γαίας, Φευγούσα Φόνον φίλτατων παΐ- 
δώ», και τλάσα αγοσιώτατον ἔΕγοΥ. Γαρ ου τλήτον, Φίλαι; ων. 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Νοι α8 αροιί-ίο-ἱεαγε ΠΙΥ οπι]άγεῃ Ἱηπ α Ὠοφεϊ]ᾳ ]απά {ο ὂε Ιπευ]ίεὰ 
ὮΥ {οες, Ὀυί λαί ὮΥ «Ώαγες Τ πιαγ ΚΙ {πε ἀαιρηίετ ος ε Κίπο. 

Έοτ 1 ννἰ] 9επά (πεπι Ὀεατίηρ 1Π {Ποίγ (ν/ο-μαπάς ῥργεδεηίς---ᾱ5 ν ο]] 
4 ΒπΕΙΥ-Ψτουρῃί τοῦε, 85 α ρο]άεῃ-ρ]αί{εὰ νγεαί] :---απά 1 Πανῖης γε- 
οεϊγεὰ (πε βΠΕΓΥ 9ῃε Ρριί 1{ οη Ώεγ ρεγδοη, ἶχο 5λα]] ρετίδῃ πηἰσεγαῦ!γ, 
ΔΠΏά ΕΥΕΤΥ οπε νο {ουσ[ες (ε ἀατηςε]--- ΠΠ ας οἴπαγτης νν]] Τ Ἱπι- 
Όυε (ο σἵ(ι». 

Πειε, Ἀονενετ, Ι ἰεγωίηαίε {Π]5 αοσουπί: Ῥαί [ἱασιεΠί {ο δοτί-οέξ 
ἀεεά νἰεὮ πηυκί ϱε ἆοπε ὮΥ υ5 α[ιεγν/αγάς---{ου 1 ε]ια]! θἱαγ τη πι 
οπ]άτεῃ---ἴπετε ἵδ πο οΏε Νο 5Πα]1 γεξοιε {επη. 

Απά Πανίησ Πεαρεά-ἵη-γα]ης {πε ψ]οἰε Ώοιςε οἱ άθοη, [ οἶνα]] ἃε- 
Ρανί (πε γεαίτη, ραἱ]ίγ-οί ίπε αιάτάετ οἱ ΠΥ ἀεαγενί Ὀογς, απά Πανίηςσ 
Ρετρείγαίοεὰ α πιονί υαπΏα]ονεά ογἴπς, Ἐος 1 ἰ ποι {ο ὂε επἀυτεᾶὰ, 
ΠΙΥ Εγιεηά», {ο Ώε ἀεγιάςά Ὦγ επεπη]ε», 

.- ε { λ ν 
τὀυτεῦθεν πριν) τπεκνα γαρ Κχατακτενω 

26 
” 2/ 3 Δ 6’ 3 / 

ταμµ΄' ούτις εστίν, οστις ἐξαιρήσεταν. 
, ’ νι 22 / 

Δόμον τε πάντα συγχέασ ἸΙάσονος, 
/ / 

ἔξειμν γαίΐίας, Φιλτάτων παίδων Φόνον 
/ Δ ω 232 5 ν 

Φευγουσα, καί τλαᾶσ΄ ΕθγοΥ ἄνοσιωτᾶτον. 

Ὃυ γὰρ γελῶσθαν τλητὸν ἐξ ἐχθεῶν, φίλαν. 

778. λιποῦσα, ΏΟΠΙ. 8ἱΠΡ. {6Πῃ. 3. Δ0Γ. 
ραγί. ΟΕ λείπω, 1 Ίεαυο. 

781. Αἴεν είς νουβε Γο]]ογνθά νύμφ» 
φέροντας, τήνδε μὺ φεύγειν χθόνα, ταίΏθς Ἱη- 
αρί1γ, απ νο ῬοΓ8οῦ μας τε]εοῖςά. 

7849. λεπτὸς εἱρη]αες οιγΙοΙΒΙΥ-Πη6, ΟΥ 
οἳ οχηιἰδίέε (εχίητο απά νογκπιαηδΗΙρ. 
Χρυσήλατος Ππιρ]ίε» Ρητο ρο]ἀ οχίεπάεά 
αυ 6 ἴλο ἨαΙΗΠΩΘΕ, οἳ ὉΥ Ὀεῖης ἀἁγαννη 
Ιπίο ντο: 566 ποίε 946, Ῥε]ονν. 

Τ85. ἀμφιθη, 8. 8ἵΏΡ. 2. 8οτ. δα]. αοῖ. 
ΟΓ ἀμιφιτιθέω {ΤΟΠ τίθηµι. Χροὶ, ἀθῖ. δἱπς. 
ος χεοῦς, έ]ιε α]είπ, πιοτς οἱορα{1γ, ΡέΥδοΠ., 

785. χείσω, 1. βἵΏρ. 1. ΕΕ. Ιπά, αοἲ. ος 
χέίω, 1 ὀεσπιεαγ οἱ αποϊπέ. 

787. ὠμωξα, 1. 8ΙΠΡ. 1. αοΤ. Ιπὰ. αοἲ, 
ΟΓ ὀικώζω, ἵ δεισαίῖ, ἀοτῖνεά ἔτοπι {πο 
Ιηῖεγ]εοίίοη 2ἱ, αἶαθ / 

791. ἔξειμε, { απι ο{/, ος Τἴ Ρο αιἴαψ, 1. 
δίης. ΡΓες. τά, νν] 1 α Επίαγο ππεαηίηᾳ, 
ἃ 56086 ἵηπ νἨ]οῖι 1{ ἶ οί αςεά. 

799. φεύγουσα, Ηεταϊ]γ, Πεεῖπρ: Ὀπί ἂ5 
βἱρ]ί σοποεγα]1γ ἱπιρ]ῖος σ]έ, {πε νοτῦ 
φεύγω οΓἵεη ΠΠΘΒΠΦ 7 απι ον ος αοζι- 
εἆ; απ ἵω Ομ] αοοερία ου ραγ({σπ]ατ!γ 
Ἀλρεθιης Ἰνθγο απιρἰογςά. 



ο0 794. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

"Ιτω) τί µοι ζην κέρδος; Ούτ᾽ ἐμοὶ πατβὶς, [υ-Ιν-|--Ιν-Ιν-ἰν» 

ὀύτ᾽ ὀΐχος ἐστὶν, ὀύτ) ἁποστροφὴ κακῶν. τοῦ |- ]ν-]ν -ιν -ᾖ» -[ν ὁ. 

Ἡμάρτανον τόθ’, ἠνίκ) ἐξελίμπανον |--|»-Ι» -Ιν-ΙΙν-ἰν» 

δόµους πωτρῴους» ἄνδρὸς Ἕλληνος λόγοις |. ιν ---ν-||--Ι-- 

πεισθεῖσ᾽, ὃς ἡμῖν ξὺν »εῷ τίσει δίκην. |--ἰν-|--ίν-||--ἰ-- 

᾿Ούτ᾽ ἐξ ἐμοῦ γὰρ παῖδας ὄψεταί ποτε |--ν -|--Ιν-ν-ινν 

ζῶντας τολοιπὸν, ὀύτε τῆς νεοζύγου 500 |- -ιν -ᾗν ιν -]ιν -]» οι 

νύμφης τεκνώσει παἰδ, ἐπεὶ κακὴν κακῶς |- -]ν -]- -]ν -ιν -]ν - 

ανεῖν σφ᾽ ἀνάγκη τοῖς ἐμοῖσι Φαρμάκοις. ἱν-ιν-||- -ν-ΙΙν-Ιν - 

Μηδείς µε φαύλην κῶσθενῆ νοµιζέτω, |--ίν-|- -ἰ--Ι»-Ιν- 

μηδ᾽ ἠσυχαίαν, ἀλλὰ 9ατέρου τρόπου, |--(ν -ἰ- -ἴν -Ιἰν -|-- 

βαρεῖαν ἐχθροῖς, καὶ Φίλοισιν έυμενη. 506 |» -» -]- -ᾖν -ν -[ν - 

Τῶν γὰρ τοιούτων ἐυκλεέστατος βίος. |--ιν -]- -[ν ν -ἰνν 

ΧΟ. ᾿Επείπερ ἡμῖν τόνδ᾽ ἐκοίνωσας λόγον, |ν -ἰν -|- -ἰν -||--ίνν 

σέ τ) ὠφελεῖν φέλουσα, καὶ νόµοις βροτῶν ων -ν-Ιν -Ιν-Ιν- 

ξυλλαμοάνουσα, δρῷν σ᾿ ἀπεννέπω τάδε. |--ἰ--Ι»-Ιν-Ικ-ινν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Ίτω τι κέρδος Μοι ζην Έμοι έστι ούτε πάτεις, ούτε οίκος» ούτε απόστροφ» Κάκων. Τότε ἡ- 

μκάρτανον ὄγικα εξελίμπανον πατρῶους δόµους, πεισθείσα λόγοις Ἑλλήνος άνδρος, ὁς ἔυν θέω 
τίσει δίκην. Γαρ ούτε πότε τολοίπον ἑώντας όψεται παίδας εξ ἐ έμου, ούτε τεκνώσει παίδα της 
νεόζυγσυ νύμφης, έπει ανάγκη κάκην σφε Χάκως Φάνειν τοις εµοίσι φάρμακοις. Μήδεις νοµίζετω 
µε φαύλην και άσθενη, µήδε ἠσυχαίαν, άλλα Φάτερου τρόπου, ἔχθεοις βαρείαν, και Φιλοίσι εύ- 
ΚΕΠ. Γαρ βίος των τοιούτων ευκλεέστατος. ΧΟ. Ἐπείπερ ἥμιν εκοινώσας τόγδε λόγον, τε 9ε- 
λούσα ώφελειν σε, και ζυλλαμθανούσα γόµοις βεότων, απένγεπω σε δεαν τάδε. 

ΤΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Ῥε Ιἰ 5ο: παἰί αἀναπίαρε 15 Ιἱ (ο πε {ο Ἰνεὸ 1 ηανε πεϊίπεγ σου- 
Υ, ΠοΥ Ὠοππε, ΠΟΓ τείαρε ἴΓοπα (τοιῦ]εἙ. 

Π{ ννας ίπεη 1 ἀῑά ντους πΠεη Τ {οιφοοΚ ΠιΥ [αἰΠετ’5 του, ρεγειαάεὰ 
ΡΥγ {πε νοτάς ο{ α (αγεοῖοη ΠΙαΏ, Πο γη 6οἆ)ε-ΠεΙρ Πα] πχεεί απῃ- 
ΡΙε-ριπ]δμπποηί. Έοτ πενετ Πεησε[ογίῃ αἰίγε «Ώα[] Ἡε 5οε Πὶ5 οἰί]άγεη 
Ὁ} ππε, πο 5Ηα|ἱ Πο Ὀερεί α ο]]ά οἱ Πς ποενγ]γ-ινεάἀεά Ργίάςε, 5ἵηοε 1έ 
19 {αἱεᾶ {ναί (πε νυγείοῖι Πειςε]{ θια]! νυγείοΏεάΙγ εχρῖτα ὮΥ ΠΥ δρε[ς. 
εί πο οηε ἱπιασίηπε πε π]εαη-ερ]γ](εά απά {εεβ]ε; πο, Ποῖ {ογΌεατ- 

ἵης---Όαί οἱ αιἱίθ-απ-ορροςίίε ἔγη---ἴο ΠΙΥ ἔοες τε]εηί]εςς, απηά {ο 
ΠΙΥ {ἱεηάς Κῑπά. Έογ ἔἶπο ΗΙ[ε ο{ ευοΏ ἶ (Πε πιοδί ϱγαΐκε-Ψογί]γ. 
ποπ». [ Η1έ] εαγπεδίπεδο απᾷ ραΐλο».] Νονν ἰἶναί ἴο 5 γοι Ἠανε ἵπῃ- 

Ρατίεᾶ (πε ἰπίε]]σεποε, Ὀοί]ι ας υγὶεμίηρ 1ο Ὀεπεβί γοιι, απά α5 αἰάϊης 
πε Ιανς οἱ ππεη, Ι ἀϊῑδεααάε γου {Γοιη ἀοΐηρ (πεςε ἀεεάς. 

794. τί (οι ζῆν κέρδος; ἴλε 54Π1ε ἴάεα | νν]ίοι Ἠουαςε αρρτονεά απά τεςοπι- 
ἀε]ϊνετεά ἵπ πεᾶτ]γ τε 5αππο γνοτάθ ἆ8 | Ππεμ(5 η Πὶς Ανγί ο{ Ροεί1γ, 1925---201. 
η νεΙΦ6145, τί δέ µιοι ζην ἔτι κέρδος: Απιά Ἡ]ε Ρόπὶ (Ἀνεάίαᾳαε, οί οουεἰΠόίας 
ντι πΙς Ἰάφα πιργθςφεὰ πιαδὲ ἵλοςε Όε απηήςὸ : 
νο ίακο 0ρ αἴπι» αραϊηδί λειηδε]νος, ΕΙ τόραί ἰτάίο», οἱ άπιχεί ρασάτο {- 
απἀ ἴιοθα νο ηαθ]γ {ος Π]εΓε ἰτίῇες π;έηίες: 
εΧΡΟΑ6 {είγ 11νες {ο ροτ]]. Πιε ἀάρος Ιαήάθί Ιηόπςο» Ὀγένίς: {ο 

798. τίσει δίκην ἵν πο ἀομὺί ἴ1ιε έγια δαήδτοπι 
τοαάΊης, {ουσ κοπ:ο ιανθ (1 Κουν ποῖ ε)μδήέέίαπι, ἰορέδφμε, εἰ αρέτιῖ όµία 
οὗ ]ιαί αλλο γ͵) οὔεγεά δώσει δίκην, Ρότ(ῖ8: 
η μη ίαΓίοη ο (πε Τα η ρυταςδο, ἀάπεὶ Πε ίέραί οοπηπαΐσεα, ὃχο. 
ῬοόπαΦ. Τίσειν δίκην, οσοιτιοὰ Ὀείοτε Ισ] 809. ἀπενέπω {ου {ιν 5ΏΚο οξ Εἶιε πῃθ- 
νειςε 765, αὔῦονο. (το, Ὀι{ ΠηΟΣΘ ΡΕΟΡΕΙΊΥ ἀπενέπω, 35 Ὦθ- 

807. Ἠετε [νε Οιιογας αοίς {πε ρασί Τἷαρ α οοπιρουπά οί ἀπὸ, ἐν, Απιά ἔπω. 
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ΜΗ. Ὀυκ ἔστιν ἄλλως' σοὶ δὲ συγγνώμη λέγειν 810 |- -ᾖν "ην ]ν -ᾖι- -ἷν - 

τάδ) ἔστι, μὴ πάσκχουσα», ὡς ἐγὼ, κακῶς. [ν-»-Ι--ἰν -Ιν-ἰ-- 

Χο. ᾽Αλλὰ κτανεῖν σὼ παῖδε τολµήσεις, γύναι; |- -[ν -|- -]ν -|- -]» “ 

ΜΗ. Ούτω γὰρ ἂν μάλιστα δηχθείη πόσις. |-σ]ν ΙΕ -ίν-Ι- .. Ν 

ἀι κἰς ών ο νον 
δις |» -ἰ--]- -|--ἰν-»» 
ανν 
[-τ]ν[--ἶ--ἶ--ἰνν 
|--]ν -[--]ν-ἰν τν - 

ἔίπερ Φρονεῖς γ΄ ἐν δεσπόταις, γυνή τ΄ ἔφυς. |- --- -||- κα "ιν ά 

ΧΟΡΟΣ. «(4.2 ωνήέ με οε ει 
Ἐρεχθεῖδαι τὸ παλαιὸν ὅλαιοι [Στροφ» α..] 890ἱν - -- κ -» -]» - α 

5 / 
ΧΟ. Σὺ ὃ ἂν γένοιό γ) ἀθλιωτάτη γυνή. 

” κ. ἃ ΜΗ. Ίτω' περισσοὶ πάντες ὃν ν µέσω λόγον. 
2 η] 

᾽Αλλ᾽ εί, χώρει, καὶ κόμιζ Ιάσονα 
5 ἁ δή Δ Ν / θ 

ἔις πάντα γὰρ 9 σοι τὰ πιστα χρώμεθα. 

Λέξεις δὲ μηδὲν τῶν ἐμοὶ δεδογµένων, 

καὶ 9εῶν παῖθες µακόρων, |- ν|- [-γνν- β22..4.2 

ἱερᾶς χώρας ἀπορθήτου τ᾽ ἱνν--(-νί--ιΙ- ος 

ἀποφερθόμενοι |ν ν -]» ».- νά 

κλεινοτάταν σοφίαν, ἱτνν]|-νν]- ε Λαοσ, 

ἀεὶ διὰ λαμπροτάτου 525 |- μὰ., υ]]- νυν ὁ 7ης 24 

βαΐνοντες ἀθρῶς ἀιθέρος, |--]ν|- -ἰνν ”2ετ4 

ΤΗΕ  ΟΒΡΕΠΒ, ΑΝΌ ἘΝΟ6ΠΙΡΗ ΑΟΟΕΒΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΜΗ. Ουκ ἐστι άλλως) δε συγγνώμη έστι σοι λέγευ τάδε, µη πασχούσαν κάκως ὡς έχω. ΧΟ. 
΄Αλλα τολµήσεις, γύναι, κτάνει σω παίδε; ΜΗ. Ταρ ὁύτω πόσις αν δηχθείη µαλίστα. ΧΟ. 
Συ δε αν γεγοίο γε αθλιώτατῃ γύνη. ΜΗ. Ίτω᾽ πάντες δι λόγοι εν µέσω περίσσοι. Άλλα εία, χώ- 
εει, και κοµίζε Ιάσονα” γαρ δη χρώμεθα σοι εις πάντα τα πίστα. Δε λέζεις μήδεν των δεδόγ- 
µενων ἔμοι, εἶπερ γε Φρόνεις.ευ δέσποταις, τε έφυς γύνη. ΧΟ. Ολθιοι και παίδες µάκαζων 9έ- 
ων, Ερεχθείδαι το παλαίον, αποφερθόµενοι κλεμόταταν σόφιαν ἵερας τε απορθήτου χώεας, άει 
βαωόντες ἄθρως δία λαμιπρότατου αίθερος, 

ΤΗΔΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

ΜΕΡΕΑ. Τί «Πα]ὶ ἠοί Όε οἰπεγυῖςε: γεί ρατάοπαδ]ε 6 1 ἵη {Πεε ἰο 
αγ (Π]ς----Ποί εα{Τετίης ΙπάΙσυ]γ ας Τ ἀο. 

ΟπΠοπυ8. Βιΐ γη] γοι ἆατε, Ο Ια4γ, {ο ΚΙ γοιγ ἴνο οπ]άγεπὸ Μς- 
ΡΕΑ. Ῥεσαυδο 1η-(Π]ς- αγ την ἠαςραπά οαπ ο α[Πϊοίεᾶ {Πε νηοβί. 

6Ποκῦ8. Ὑου πιηιδί γουγκε]{, Ἀοννενοτ, Ὀεσοοίπε ἱπάεεά απ εχεεε- 
Τησ]γ-ντείοἰεὰ νο. ΜΕΡΕΑ. Βε Ιῖ 5ο: αἲὶ ννογάς ἵη λε Ιπ{εγίπι 
ατο καρέτβιοις. [Το απ 4ιἰεπάαπέ.] Ῥωαΐ Ἰιο ἴπετε] σο ἴποι, απά 8υα]- 
ΠΠοῦ .άδοη ἨίΠεγ: {ος ν]λουί-Πεδιίαί]οῦ Ὑγε εΠΠΡΙΟΥ ἴεε ἵπ α]ὶ πιαί- 
(ετ»-ο(-ίταςί. ΤΠετείογε (οι ψί 5αγ ποιπίησ οἳ {πε ἀεεάς ἀείετ- 
πη]ηεά-οτ Ὁγ τηε, Ἱ[-αί-]εαςί ἴἶποι υνϊδηεςί νεἰἰ {ο ΙΠΥ πηϊείγεςς, η 
αγι α ΝΟΠΠΣΗ, [Εαἰε 4επάαπέ.] 

Ο6Ηοπύ8. Ο ΠαΡΡΥ, απά ομΙ]άγεη οἱ {ἶιε Ώ]εβεεά ος, νεγε {πε Αίῑῑε- 
ηίαης οΕ οἱ, [εαρίίησ οη {ῃε πηοδί-εχα]ίεά ν]βάοπη οἱ α 5αογεᾷ απά πη- 
οοπα εγεὰ εοιΠίτ}, ενεγ ἱτιρρίης Ιογουδὶγ ΡεπεαίΏ {πε εἰεαγεδί ΑΚΥ, 

810. ὀυκ ἔστιν ἄλλως, ἓέ ἰ9 πο οἱ]ιεγιοίδθ, 
ος {έ {9 ποέ ἰο ὂε οἑλετιοῖςδο. 

811, πάσχουσαν, ἴἶε αοςιιΙδα[ῖνα 03858 
{ου {ια ἀαΐϊνο: 9εο {16 ποίθ οἩἨ ν. 658. 

8139. 8Βοπηο Ἰᾶνθ σοὺς παῖδας, ΟΙ18Γ8 σὸν 
σπέρμα, 8η ΟἱΠεΓ5, σὼ παἴδε---α]] 6οοᾶ. 

815. δηχθείη, 8. 81ΠΡ. 1. 405. ΟΡί. Ρ855. 
οΓ δάκνω, ᾗ σπαιο οἵ δίΐο, 

816. ἐν μέσω, ἳπ ἔιεηιεαπ ἐἴπιες τὰ ἐν κεέ- 
σω,ἰπυγπιέάία ; Ἀθηος ὁι ἐν μέσω λόγοιν πι- 
(οπέάἰαἑε ισογά8. Ἐ ος ὃν ν, 80Π1ο βῖνο ἑύν, 

816. 1 Ίμανο Ἠογο {πιαρίμεά ἸΤοάόα {ο 
αἀάτορβς Πειδθ]{{ο βοπιθ Α{ἰοπάαηί, απἀ 
ηοί {ο 9Π6 ος {6 Οµοτ5. Γηϊς Α{ίεῃ- 
ἀαπῖ πηὰγ Ὀ6 τινα Νγβα, Ἠανίης εαοῖί]γ 
γείυτηοά αίτεν Ι6ς εχίί αἲ νετες 906. 

819. δεσπόταις, Η[εΓα]]γ, έο πιϊδέγεσςες. 
830. Ἐκεχθεῖδαι, ἃ ΠαΤηε αίνεη ἴο ἴ]ε 

Διεηίαης, {τοπ ἐπεῖν Κίπςσ Ἐτέσμίειις, 
8οΏ οὗ Ῥαμάίοη 1. 

80, Τιὴ8 νενςε ἶ5 α ἀαοίγ]ῖο «ΟΠΙΠΙ 
ο) Ρεμ όπαίπιου, 



62 997. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ἴνθα ποθ᾽ ἁγνὰς ἱυν]-- ϱ’ 2.42, 

ἐννέα Πιερίδας ἱ-νν|-νν]ν ες ον 

Μούσας λέγουσι |-|ν -ἷν κ 26 

ανθὰν Αρμονίαν Φυτεῦσαν. 900 |---|-- οἱν]|-- ν|-ᾖν [ 

: Ἡ Ανα ----- λα ̓ 0 όᾳ τήν {7 

Τοῦ καλλινάου τ᾽ ἀπὸ Κηφισοῦ ῥοὰς [΄Αντιστρ.α.]|--νν]-νν -]- "[ν-α' 

τὰν Κύπριν κλήζουσιν ἄφυσ- [-ν]--Ι-νν- β’ 

σαμέναν, χώρας καταπνεῦσαι [νυ--]-ν -ἰν γ΄’ 

µετρίας ἀνέμων [νν -ἰν-- 3’ 

ἠδυπνόους ἀύρας' 580 |- ν »]- -|- ε/ 

ἀεὶ ὃ) ἐπιδαλλομέναν [--ν νυν - ἕ 

χαίΐταισιν ἔνώδη ῥοδέ- ἱ-τνν]--νν - 

ων πλόκον ἀνθέων |-νν|-- 9’ 

τᾷ σοφία παρέδρους ἱτνν]|-νν]- / 

πέμπειν ἔρωτας, 540 |- -] » -ι» . 

παντοίας ἀρετᾶς ξυνέργυυς. |--Ι-νν]-νι-- λ’ 

Πώς οῦν ἱερῶν ποταμῶν, [Στροφὴ β’.] |- -ω ν]- νν - α 2 

ἢ πόλις, ἢ φίλων |-νν|-ἷ- - β κι 2 

πόμπιμός σε χώρα κ.α. γ 7ο. 2 
τὰν παιδολέτειραν ἕξει, 54ὅ |- αν »]- ω]- ὠ ὁ 21/2 ] 

ΤΗΕ ΟΕΒΡΕΒΕ, ΑΝΡ ΕΝάΙΙΣΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ένθα λεγούσι ζάνθαν ᾿Αρμόνιαν πότε φυτεύσαι ἄγνας ἔγγεα Πιέριδας Μούσας. Κληζούσι τε ταν 
Κύπριν αφυσσάμιεναν ἄπο ῥόας του καλλύαου Κηφίσου καταπγεύσαι χώρας ἠδύπνεους µέτειας 
αύρας άγεμιων᾽ δε άει επιθαλλόμεναν χαιταίσι ευώδη σλόκον άνθεων ῥόδεων, πέµπευ εεώτας 
πάρεδρους τα σόφιαν ζυνέργους παντοίας άρετας. Πως ουν η πόλις ἵερων πόταµων, η χώρα φί. 
λων πόµπιρος σε, ἕξει ταν παιδολετείραν; 

ΤΕΑΝΡΘΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Νετε ΙΠεΥ 5αΥγ σοἰάεῃ-Ππαϊγεά Πετιπίοηξ {ογπιετ]γ ἱπάϊσεπαίεά (ἶε 
εἰιαξίε πῖπε Ρἰέτίαη. ΝΤαςες. 

ΤΠΕΥ τερογί α]ςο, (Παί Ψέηας, ἀτανίηρ-Πεγ-Βγει-Ὀγεαίῃ Ῥεεῖάε (πε 
είγεαπη οἱ Ὀεαι1{α]1γ-Πονίηρ Οερ]ήρας, εχΏα]εά ουετ ἴε οοΠίΓΥ 
δινεεί]γ-εοεμίεά σεηί]ε Όψεεζες οἱ ΠΙ]ησ-νγηςᾶς:--ᾱηᾱἆ α.φαγς επ- 
υψ]πίηρ Ἱπ πει Παίτ α [Γαρταπί οπαρ]εί οἱ Ὀ]οδδοιηίης ΓΟΒΕΡ, δεΠ{- {ο ίἩ 
ἴπε Τιονες αδεοσῖαίες {ο ψδάοπη----αΏείίοτς οἱ εγετγ ΚΙπά οἱ γἱτίμο. 

Πονν (ει λα] εἰίπεν (πε οἶίγ οἱ εαεγεά τίνετε--- ος ἴἴιε οουΠίτΥ οἱ 
νεἰ]-ν]ειετς {ογνναγάϊπρ γοι ανγαγ---γεεεϊνείμεπιιγάεγετ-ο[-ΠΕΓ-ΡΟΥ», 

827. 8οπιε θά{(Ίοης Ἰνάνθ ἔνθά ποθ’. 
8268. ΤΠε πῖπε ἨΤηρες ννεγθ οα]]εά πι- 

ερίδες, εἰίίχει Ὀεσαιβθ {Π6γ νγετε ΏοΓη ἶπ 
Ριέτία ἵη ΤΠεβδα!γ, ος Ώεσαιιδ {16Υ {Γε- 
ααεηίεά πιοπηί Ῥίετας, ΟΥ ννεγθ ἵῃ 50πῃθ 
νναΥ τεἰαίεὰ ἴο α Κίπρ οἱ Μαρεάόπῖα οἳ 
Οιαί πᾶμ)ε, ΨΝο δείτ]εά ἵπ Βαότα. 

850. ΤΕ Ειήρϊἀξ Ἠετο πραης {ναί 
Ἠαιπιόπία ου ΠεγπήοΠῃδ ννας {νο πιοί]ες 
ος {πε Μιικες, ἠῖ5 ορῖπίοη ἵ5 αἱ νατίαηςθ 
νῃ Έιε τεοεινεὰ ΠΙΥ{ΊΟΙΟΡΥ ο6 (ἶνε αη- 
οἰεηίς. Ἐοτ ἴῖ νγας αἱηγοβί απῖνετεαΙ!γ 
Ὀρ[ενοά (ναί ἸΠποπιόρυπε, α ννοτὰ εἶς- 
ηἰ(γίης ΠΠΕΠΠΟΥΗ, Όαχε {ππεπῃ {ο άρίέογ 
{ποιιρὰ 8οης, {158 σεπεΓα!]γ, τοσκοη 

1 Ρίεγιδ αηπἀ Απίορᾶ {ο µανε Ῥθεῃ Επεῖν 
Ραγεηίθ, Ο1]ιεγ παπηες αΓθ αἱεο {ουμά. 

851. Κηφισὸς ΟΙ Κηφισσὸς, Τήε γῖνεν (ε- 
Ῥ]ώδιδ. Τ16γς Ὕνεγε {Πγεθ δίγεᾶπης οί 
(μή παπα, Ὀαΐ {πε ργιπεῖρα] ννα» μαι 
(τουπεπ(θά Ὦγ {πε ἄταςθς, υη]ο βουν- 
ἵησ ν Εό)ρΗῖ απά πιοπηῖ Ραγράδνιις ϱ- 
τεγεά Βαόητῖα, απἁ νναδ Ιοδί ἵπ 10ε Ιακο 
(όμαῖ». Τη δενετα] Μ35. απά οἆμΙοθ 
τοῦ 5 νιαηίϊης. 

842. Τε οἰίψ οἱ δαογεᾶ τῖυετε---απά 
εμας ἰς Παῦυραι ἀεθὶρπαίεά ἵῃ 9 Βαπ). 
ΧΙ, 97: τοπάοεγεά ΡΥ {ιο Βερίιιαρὶηί πό 
λις τῶν ὑδάτων. 1π6ῬθΒ,ίοο, ἴν δἴγ]ο πύε- 
γες διλύµιων ποτακῶν, ΕΛ ΦΗΙ8Ν. 8938 
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αμ. / 3” 
ταν ὄνχ ὁσίαν;, Μετ ἄλλων |- -ν »]- ν|- - 

Δ 

σκέψαι τερέων πλαγάὰν, 

σκέψαι φόνον ὅτον ἄερεῖ. η αή 

Μ3, πρὸς γονάτων σε, πάντως, |-τνν-ν|-- ο -ὉἩ 

πάντως Ἱκετεύομεν, 800 |--νν--- α 

τέκνα φονεύσης. |-νν|-- λε 2 

Γιῶς δὲ Ῥράσος Ἶ Φρενὸς ἢ [7Αντιστροφὴ β’..] |- -υ ν]|- νω- α’ 

χειρὶ τέκνων σέθεν . [-νν]|-νν β’ 

καρδία τε ληψει |-ν]-ν]-ν γ΄ 

δεινὰν προσάγουσα τόλµαν; 560 |-- νυν] - ν]-ν δ΄ 

Πῶς ὃ) ὄμματα προσθαλοῦσα |--νν||-ν|-ν Υ 

ων ἄδακρυν μοῖραν |- «ν υ]|- --- ό 

σχῆσεις φόνου; Ὃυ δυνάσει |--νν]|-νι-- -, 

παΐδων ἱκετᾶν πιτνόντων ἱ--νν]-ν]-- 9’ 

τέγξαι χέρα Φοινίαν 860 |-- -ν .]- να. ” ν 

τλάμµονι δυμὼ. |- ν »|- κ 

--ω------------α-----η
ηηθπἝΆο0Ύωο- 

ΤΗΕ ΟΠΝΡΕΠ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΘΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ταν ουχ ὅσιαν; Σκέψαι µέτα άλλων πλάγαν τέκεων, σκέψαι δΐον Φόνον αίρει. Μη Φονεύσης 
τέκνα ἱκετεύομεν σε προς γόνατων, πάντως, πάντως. Δε πως, προσαγούσα δείναν τόλμκανν 
λήψει Ἀράσος η Φρένοςι Ἡ χείρι τε κάρδια, τέκνων σέθεν; Δε πως προσθαλούσα όµµατα τέκνοις 
σχήσεις µοίραν Φόγου άδακρυν} Όυ δυγάσει, παίδων πιπνόντων ἵκεταν, τέγξαι Φοίνιαν χέρα 
τλάµοι Φύµιω” 

ΤΠΑΝΡΙ ΑΤΙΟΝ. 

ἴἨε Ἱνοη]αῦ ΠΠΟΙΥγὸ Οοηδίάετ συ] οίμετς (Πε εἰαυσ]ίετ οἱ (πε οΠῖ]- 
ἀτειι----οοηδίάετ ναἰ α ππαγάετ γοι νγ]] οοπιτη]! { 

ΚΙ] ποί (με γοι{]5, ἵνε εηίγεαί γοι ΡΥ Υοιιγ Κησες, Ὀγ-εγετγ-Ρζαγε:, 
ὈΥ-ενεΓγ-Ργαγεγ. 

Βαΐ πουν, Παν πρ αβναππεὰ α Πογγὶά Ὠο]άπεςς, ον] γοιι ασθπ]γε Γ8δο- 
Ἰυέ{ου εἶπεν οἳ πιά, ος ἴΠ Παπά απά Ἰεατί, ἁραἰηδί γοιγ ονή 90ηΠ8 ὃ 

Οἱ Πον, Πανίης οαπδί γοιγ εΥ65 ἄροη {πε οΠ]άτοι, Ψ] γοι αὈις 
πε αοοοπιρἠκμαιεηί ο{ ἐΠπεῖτ πιατάετ νι πουί-ἴδατς ὃ 

Ύοι ν]] ποῖ δε αδβία, εν {πε γοιίης {αἱ ἆονῃ αρρ]ίαυι, {ο Πῃ- 
Όταο γοιγ πιαγάετοίς Παιά ἵη ἐπεῖτ απίοτιαπαίο {ε79-Ό]ἱοοά. 

847. σκέψαι, 9. 8ἱΏΡ. 1. ΔΟΓ. Ιπιρεγαί. 
πι]. ος σκέπτω, οἰγοιππβρίεῖο. 

846. ἀιρεῖ, ΑΠ. {ΟΥ ἀιρῇν Ψοιι τοἳἱὲ {α]ιο 
ἵπ απᾶ /οτ φοιγκεί{, 5. 51ης. 9. (αἲ. Ιπά. 
τη]. Οἳ ἀείρω, ἐ]ίω. ΟΕ ἀείρω ἴ]νε δεοοΏὰ 
Γαίαγο οΕ (ἶνο Ιπάϊσα(ἶνο αοἰῖνο ἵναν οςἶ- 
ρἰπα!]γ ἀἲρῶ απ απαρορί, αι βοπηοίΊπιθς 
υΤΙίθη ἀερῷ τ----ᾱπά ΕΓοπΑ ἰλῖδ Ὦγ οΓα5ἱ9 
ἴμε βεοοπά (έαγο Ὀ8ςαΠθ ἀιρῶ ΟΥ ἀρῶ, ἃ 

«Ἀροπάεε. Τπ ργοσεΒ» ΟΓ 1ἴπῃς, Ἰούνθνος, 
ἀείρω 186] Ε ννας νυΓΙΙΓΕΗ αίρω, απά Το 96- 
οουά βιἴαγο ννας ἴποῃ ο αηρες {0 ἀρῶ, 8Ώ 
Ι4ΠΙΡΗΦ. Ὦογεοῃ Ὠαα σἶνθη ἀιρεῖ, οοπίγᾶ- 
ΣΥ Το αἲὶ εάἰτῖοη» απά ΝΤ59., ἴἶγο ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
τεσάῖηρ Ὀείης ὁιρῇ οἨ ἀιρεῖ. Τὴς ίθηφε 
ΟΕ ἀείρω ΟΥ ἀίρω ἵς ἀῑδιηραἰθ]χεά ἔεοη ἴμα 
Ργεβθηίΐ ἀίρει ΘΥ Όιε Φἰᾷεγεηος ο{αοςοΠΕ, 

849. Ἡ/ε (πὰ πάντες πάντως, αΠά ἸΚο- 
νδε πάντως πάντες, Όπί Ῥοΐροῦ ΡΓείΘΓ. 

γεὰ πάντως πάντως 38 8 8οΓί ος Γ68ροΏθε 
{ο Φανάτω, Ξανάτῳ ΙΠ ΝΕΓ6ε 648. 

859. Τηδιεαά ος πῶς δὲ ράσος, ὙηΙοἳι 
Ῥοτδοη Ἰναβ ρΊνοη, »ενεταὶ Μ5868. απἀ 
θἁ1{1ομ Ἰαγε πόθεν Ἀράσος. Τε ΡΙΟΓες- 
8ΟΓ αιπάἀς, ΟΠ ὃ Φρενὸς ὃ, (ωε {ο]]οννίης Γθ- 
πιαΓΚ:  Ῥτο ἢ φρενὸς ὃ, ασ αλά ἀάλριὸ 
οογγάρία θαΠ{, ἔγθεμένα ὁ Βελμο]μάδίο, αἱ 
ρήταί, έτη ἨΠακρτάνίας, Ύποά τοςέρίε 
Ἐτήποκ]μδ. Φρεσὶν ΡΥΟ Φεενὸς, ΒέοΚκ!ιΒ, 
1 το ἀθεροτάιᾶ ραί]]ὸ ρἱὴὰς αιάδοίαν 
οοπάοπάπάπα θ9έ. 

855. Τη]8 νοτεο, [κε ν. 8450, ἰ5 ἃ ἀῑπιο- 
(ος ἀαοίψ]ῖς, ος ολοπίαπιὺυῖς (τασπιειηῖ. 

858, σχήσεις, 9. 5ἵπ6δ. 1. ΕΗ1. ιά. Δοῖ. 
ο{ σχέω, Ητι]ε π89εὰ, {τοπῃ ἔχω, 1 Πανε. 

850, παίδων ἱνετᾶν πιτνόντων, Πτεγα)ν, 
έιε ῦους Παυίπρ Γαἰἶεπ ἀοισπ διρρ]ίαπέ.-- 
ΕΟΓ πιτνέντων δ0Π16 Τ68ά πιτνώντων. 



64 56052. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΙΑΣΩΝ. 

Ἡκω κελευσθείς' καὶ γὰρ ὀῦσα δυσμενῆς, |- -]» -]- -]» -ᾖν -]» ., 

δὐ τ’ ἂν ἁμάρτοις τοῦδέ Υ, ἀλλ᾽ ἀκούσομαι [ττίνσ-Ιν-ιν-ιν- 
τί χρήμα βούλει καινὸν ἐξ ἐμοῦ, γύναιι |» -ν -|- "ιν "ιν "ιν υ 

ΜΗ. Ἰᾶσον, ἀιτοῦμαί σε τῶν Ειρημένων 506 . -|ν --ίν-Ί- τς 

ξυγγνῶμον' ἐῖναι' τὰς ὃ ἐμὰς ὀργὼς Φέρειν ο... νᾖως 

ἔικός σ’, ἐπεὶ νῶν πόλλ᾽ ὑπείργασται φίλα. |- -ἷν -]- -τ» -]ι- -]» «4 

Ἐγὼ ὃ' ἔμαυτη διὰ λόγων ἀφικόμην, ἱντιν-Ι- ννΙντιν-]»- 
κάλοιδόρησα σχετλία, τί µαΐνομαν, ο ε.., 
καὶ δυσμεναίνω τοῖσι βουλεύουσιν ἐὃ ; 570 |- -ν -]- -ν -]|- -ιν ο. 

Ἐκθρὰ δὲ γαίΐας κοιράνοις κωθίσταµαι, |- -» -]- -]ν -ᾖ» -]» νά 

πόσει 9, ὃς ἡμῖν δρα τὰ συμφορώτατα, |» -» -]- -]» -]ἰ» -ι» Μ 

γήμας τύραννον, καὶ κασιγνήτους Τέκνοις |--ἰν -Ι- -ἰν -||- -Ι- - 
ἐμοῖς Φυτεύων ; Ὃυκ ἀπαλλαχθήσομαιν |» -]ν -]- -]ν -]- -τν 4 

νυμοῦ5 τί πάσχω, 9 εῶν ποριζόντων καλῶς; δτὅ |- -]ν -- -]» -|- -ν ω 

Όυκ ἑισὶ μέν μοι παῖδες; Οἶδα δὲ χθόνα |--ἰν -]- -» ιν -ν . 

Φεύγοντας ἡμᾶς, καὶ σπανίζοντας φίλων; κιν -|- τιν -|--ιν- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΤΑ. Κελεύσθεις ὕπω) γαρ και οὖσα δύσμµενηςι τοι τούδε γε ουν αγ ἁμιάρτοις, άλλα απούσομαι» 
γύναι, τι καίον χρήµκα βούλει εζ έµου. ΜΗ. Αιτούµαι σε, Ιάσον, είναι ζυγγνώµονα των 
Ειρήµιενων' δε εἰκος σε Φέρει τας έµας όθγας, έπει πόλλα Φίλα ὑπειργάσται νων. Δε έγω 
αφίκομην δία λόγων εμιαύτη, Χαι ελοιδορήσα" σχέτλια, τι µαΐνομαι, και δυσµεναίνω τοίσι βου- 
λευούσι ευ Δε καθίσταικαι έχθρα κοΐρανοις γαίας, τε πόσει ὃς ὃρᾳ τα συµκφορώτατα ἥμιν, 
γήµας τυράννον Ναι φυτεύων κασιγγήτους ἔµοις τέχνοις} ΌυΧ απαλλαχθήσοµαι Ῥύμου; Τι 
πάσχω, Φέων ποριζόγτων κάλως» Όυκ είσι μεν παίδες μοι; Δε οίδα ἥμας φευγόγτας χθόναν 
και σπανιζόγτας Φίλων} 

ΤΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

1Α5ΟνΝ. [Επίετῖπρ.] Πανίηςδ Όεεη σα]]εὰ Ι απι οοἵηε: {ος αἰέλοιρ]ι 
ποια αγί ΔΠ6ΥΥ, Υοί οί (5 {ανοιις αἲ Ιεαφί ίποι 5αἰί ποῖ ε ἀερείγεςά; 
δέ [ νν]] Ώεαγ, ΨΥΟΠΙΔΠ, αί ηδιν 5ογνίοε ἴΏοι ἀθβιτεεῖ οἱ Πιο, 

Μευξα. 1 επίγεαί Υοι, {άεοη, ἰο Ὃε {ογρϊνίησ οἵ (πο νοτᾷς ἰΠπαῖ- 
Ώανε-Όεεη-δ6ροκεη: {ος 1 15 Ῥεσοπιίπρ ἴπ γοι {ο Ῥεαγ-ψ Πηγ Όαὰ- 
ἨποιΓ, δἱησς ΠΙΔΠΥ {Π1επάΙγ (πίησς Ἠανε Ώεεη ἰγαηδασίεὰ Ὀείννοεη- 
ο1/5ε]νθβ-ίνγο. 9ο 1 επίεγεά Ἱπίο αγσαωεπί νΙίἩ πιγδε]{, απά Ώανε τε- 
Ῥυκεά παγρε!{: “ Βετοεγδε-ωοπιάπ, ων απι-]-ἰπ]αιμαίεᾶ απἆ επταρεᾶ ᾱ- 
Ραἴπδέ έ]ιοφε εοποι[έζπρ πωεί-Γογ-πιεξ 4πά-ω]ν απι ἶ )ιοδΐζε ἐο έἶιε ργίποές ο 
έλε ἰαπᾶ, απᾶ {ο πιή Πιδραπᾶ ω]ιο ἵν-ἀοίπο ἐλίπας έλε-πιοδί-αάυαπίαρεοιδ 
Γοτ τι, Λαυῖπρ-πιατγτεά α ϱτίποενε, απᾶ θεῖπρ-αλβοιμί-ίο-θερεί ὑγοίλεγδ {ο 
πι εἰείάγεη 5 «]ι] 1 πο ἀεδὶσὲ /γοπι πι ϱγεηση 2 Ἠ/ιαί αἲῑς πιε, δἐοῖης 
ἔ]ε «ος αγε ρτοοϊάῦπρ ρἰογιοιδίγψ Πανε Ι πο ἴπάεεᾶ εἰαίάγεπ πιά 
ὧο 1 ἔποω εἶναέ τωε αγε Πεεῖπρ ἐλιε σοιίπ{γή, απἀ αγε-ἶπ-ωαπέ ο ἱεπιάς 2” 

8685. Ο6 ΕΙ Ἰηο {Ίειο αἴΓθ νατίοιι6 
τοδάίηρς. 8εε Ῥοιεοη) Νοίθ. 

868. ἀφικόμων, 1.811. 2. 4ος. 1πά. πι], 
οἱ ἀφικνέομαι, Ρετυέπίο. 

869. σχετλία»τί µαίνομαι; τὔαγιυαγά τ00- 
παη, το]! αὖπι ἶ ὑψεδίάε ππ/θεἰ{: 8 8Ρε- 
οἰοι»ὶγ Ῥερίης {1ε 5οἱἱοσαγ νν]ο]ι ΜΤε- 
ἀέα ργοίεπὰς {ο Ἰαγε Ἰιθιά νυν] Ἱπεγδει{, 
απ νιλῖοὮ 8ἷις πονν Τθροθαί8 {ο 2άδοη. 

870. ἁ]Ιάμς εἀϊτεᾶ βουλεύσασιν ἐὈ. 
876. τί πάσχω; το]ιαί απι 1 5ι[}εγίπρ 

Α αιεδίίοη νο] ἑαο(]γ Ἱπρ]ίος α 4Ηἡῆ- 
ου]έγ ἵω ἀϊδοονετῖηρ αΠΥ Ἰιδὶ σαϊΙ5ε οί 
οοπιρ]αἰηπτ. Θεῶν ποριζόντων, (πε ϱοπί(ΐνο 
αὐδο]ιιίε---Φεῶν ἵ8 Ἰθεγέ α ΠΙΟΠΟΒΥΙΙ4ΡΙο. 

877. 1 μανε ρἱασεᾷ α ροῖηῖ οἱ ἰπίει- 
τορβαίίοηῦ αίτετ 8 νεΓςδε, οοπίΓατγ ἴο 
Ῥοτεοῇ, Ὀεσαιςδθ ἴο πια {μθ 8εηθο αρ- 
Ρεα!Β Ιοβ» οοηβἰκιεηέ πιο ές « ἀπά 
πποιο 1 10ο αγε ἀοραγίῖπρ έ]ιε γεαία, απά 
αγε ἐπ ιραπέ ο Γγοπάς23 Ἔμο ν]ο]ε ἶ5 
Ιη{εγΓγοσαἴοἑΥ. 
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ο υμωμν 
μα δα κήν ον ών λόν 

Ταῦτ) ἐννοηθεῖσ', ἠσθόμην ἀθουλίαν 
λ. Ν ’ 9 , . 

πολλην Εχουσα; καὶ µάτην νυμουμενη. 
- 2. 3 -. .. 1.) ν ὃ . 

Νυν ουν επανω, σωφρονεῖιν τ εµοί 9οκείς» 

κῆδος τόδ ἡμῖν προσλαθοών' ἐγὼ δ) ἄφρων, |--ν -Ι|- -ἰν -ΙΙ-» -Ι- - 

ᾗ χρῶν μετεῖναι τῶνδε τῶν βουλευμάτω», |--|--- -----Ι-- 

καὶ ξυμπεραίΐνει, καὶ παρεστάναι λέχει, |- -]» -]- -ι» -ν -ι-- 

[-τ]ν σἰς -ἰν-ἷ---ἷλν 
β86 |- -ἰ- εἰ” -ἰ- -ἵν -ἰ-» 

ν]ν-[--ἷν-ἴ--Ιν- 
|--]ν-[--ἰν-ἷν-ἷ-- 
[μ-]ν -ἷν-ἰνἷν-ἵν- 
κ -ἴν -ἰ---ἰν -Ἱ--]κν 

ϱο0 |- -ἰ- -ἰ--ἰ--ἰν -ἰ--- 
[τσ] -ἰν-Ιν -ἰν -ἷνν 
[κιν Ι--νΙ-ινν 
[-τ]νσ[--ἰν -ἰ- -ἷν 
(--]ν]--ἒν Ιστ» 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Εννοηθείσα ταύτα ήσθοµην εχούσα πόλλην αθούλιαν, και 3υμούμενη µάτηγ. Νυν ουν επαΐνω, 
τε έµοι δόκεις σώφροειγ, πρόσλαθων τόδε κήδος Ἡμιν' δε έγω άφρων, ἡ χρην µετείναι των τώνδε 
βουλεύματων, και ζυμπεραύευ, και παρέσταναι λέχει, τε ἠδέσθαι γύμφην κηδευούσαν σέθεν. 
΄Αλλα γυναίκες έσμεν ὁίον ἔσμιεν, ουκ έβω κάκον. Ούκουν χρην σε ὁμοιούσθαι κάκοις, οὖδε αντι- 
τείνειν νήπια άντι γήπιωγ. Παριεκέσθα, και Φάμεν Φέόγειν τότε κάκως, άλλα νυν βεθουλεύμαι 
τάδε αμείνο. Ω τέκνα, τέκνα, δεύτε, λείπετε στέγας' εξέλθετε, ασπασάσθε, και µέτα ὕμων 
προσείπατε πάτερα, και µέτα µήτρος ἅμα διαλλαχθήτε της πρόσθεν έχθρας εις φίλους. Γαρ 
σπόγδαι Ἡμι, καὶ χόλος µεθεστήκε. 

/ 

νύμφην τε κηδεύουσαν Ίδεσθαι σέθεν. 
.”. ανά λ 

ἸΑλλ’ ἐσμὲν ὅτόν ἔσμεν, ὂυκ ἐρῶ κακὸν, 
ω ΄ ιο 4 .” ιο 

γυναῖκες. Ὀύκουν χρην σ ὁμοιοῦσθαι κακοῖς, 
3 4 / / 5 ΝΔ / 

ὀνὸ ἀντιτείνειν νηπι ἀντί νηπίων. 
Δ μα -” υν 

Παριέμεσθα, καὶ Φαμὲν κακῶς φρονεῖν 

τότ᾽, ἀλλ) ἄμεινον νῦν βεοούλευμαι τάδε. 

ΣΩ τέκνα, τέκνα, δεῦτε, λείπετε στέγας" 
3 λ 

ἐξέλθετ᾽, ἀσπάσασθε καὶ προσείπατε 
) . Δ / 24 

πατέρα μεθ ἡμῶν, καὶ διαλλάχθηθ᾽ ἅμα 
. / ”/ 3 / Ν / 

τῆς πρόσθεν ἔχθρας ἒις φίλους μητθὸς µέτα. 
λ ” λ 

Σπονδαὶ γὰρ ἡμῖν, καὶ µεθέστηκεν χόλος. 

ΤΗΕΑΝΡΒΙ ΑΤΙΟΝ. 

Πανίηρ-π-πιγ-οννη-πιῖηά-οοηρίάεγες {εδε (Πίηρς, 1 ρεγοεῖνες (ἶαι 
ΙΓ Ἰαὰ πια] ἱπωρτιάξησε, αηΏά ἰἶιαί 1 ννας αΠπστΥ νη]ιοιί-σαιρε, 

Νονν (Πεγείογε 1 οοπιπιεπά γοι]----απά {ο πηε γοι αρρεατ {ο-μανε-αοί- 
εἆ-]αάἱοιοιδΙγ ἵη ρτοουτῖηρ (ῖς αἱλίαποε {ου ας:---Όαί [ Άανε Ῥεεη υη- 
ννἶθε----ἶ ν/ηοβε ἀππίγ-ἰί-ν/ας {ο αθθίθί ἵπ (ηθεε ρίαης, απ {ογν/αγά-ἰΠεῖν- 
οοπιρ]είίοη, απά οίαπά ΡΥ (πε Ὀεά, απά ἀε]ίσίί εἶναι (1γ Ὀτίάε ννας εηπ- 
αππουγεά οἱ {εο. Ῥωαί νε ΨΟΙΠεΩ αγε γηαϊ νο αγε---ἶ υγ] δαγ πο ΠΠ]. 

Τ{ 16 ποί, Πον/ΕΥΕΓ, ΠΕΟΕΡΞΔΓΥ {ος γοι {ο ἰπο]ίαίε {πε Ὀαά, ποτ {ο ορ- 
Ῥοβε {Ο11Υ (ο {ο1ἱΥ. 

ΊΝε γιε]ἀ, απάἁ αεκπον]εάρε {ο Ἀαγε οη-(Παί-οσσβδίοη ]αάσεά Όαά - 
ΙΥ---Όιί ποιν 1 πανε Ρ]απηες ἰπεδε πιαίίετ» Ὀείίεγ. [ (αἶ[ίπρ' ἰοιά(ψ.] Ο 
ομι]άτεη, ομ]]άγεη, οοππε-ΠΙ{Ἠες, αὐῑί {πε ραίαοε:---οοπιε-{ογί1ι, κα]αίε, 
4η (ορεί]ες νηίῃ α5 αἀάγεες γουγ {αίπετ, απ Ῥε νηί γοιγ πποίπετ αί 
ουςε γεςοηοῖ]εά {γοπη γου {ογΏπεχ ἀῑδίίκαο {ου γοιν {τεηάς. Ἐογ απῖιγ 
ὶ απιοηρδί 6, αηά πιγ 4ησευ Ὠας οεᾶρεά. [Τε Ο{άγεπ επέετ.] 

878. ἠσθόμων, 1. 8ἱΠ5. 9. 8ΟΓ. Ἰπά. πιά. 1 891. Ἐος ἐξέλθετ᾽, Αἰάας σανε ἐξήλθατ'. 
ΟΓ ἀισθάνομαι, {εἰ ος ρεγοεῖνο. 

880. Ώατηοθς απά Βεοκ ᾖανε σ᾽ ἐπαινῶ. 
881. ἐγὼ δ᾽ ἄφρων, θιιὲ [ ιοῖέ]εςδ. 
889. ἡ χεῦν, ΟἨ 1οΛιούι ἐέ ια ἐποιππδεπέ. 
887. ουδ’ ἀντιτείνειν νήπι᾽ ἀντὶ νηπίων, 111θ- 

ΥΑΊ]γ, Λου ἐο ἆγαιο οιέ ἴπ ανται οι ἀἰδ]ι- 
/οἰ{ίεν αρ αἶπδί ο)ιῖ(άῑς]ι-/οἱέέες. 
ο 888. φαμὲν, 1. Ρ]ΗΓ, ΡΓΕΣ. ἰπά, οἱ Φφημί. 

8094, σπονδαὶ ΡΤΟΡΕΕΙΥ πηεαμῖ 6, έλε {ϊ- 
ὑαέῖοπα ἐ]ιαί τοεγε ρουγεά ομέ ἐπ ταϊ ψἷπς 
ἐγραίῖεδ, Ειουρῖι δοπηθίἴπαθς “6 έε έτεα- 
εἶες ἐᾖιοπιδείυες.’ Γμε νιογὰ σπονδὺ 19 46- 
γινεὰ {ΓοΠ1 σπένδω, ᾖέδο, οἳ ταῖ]ετ ΓΓοπι 
18 ργείει]{ε πι]άζ]ε ἔσπονδα. 1με Πίετα] 
Επρ]ϊε]ι ος ες νεγαο 18, /οΥ ἐφεαξῖεδ ατγε 
απιοπρ»έ µ5, απά ταςε Ίαν γεεάεά. 



66 590, ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

9ού |»-ι--|--ἰν -ἰ--ἰ--- 
|-σἰκσ]- -ἷν-ίν -ἰν- 
... 
ιν. -ἰν -ἷ- -ἰ--ἰν -ἰν- 
[-τ]ν συ ]ν-Ιν-Ι-- 

Λλάθεσθε χειρὸς δεξιᾶς᾽ ὀήμοι κακῶν' 

ὡς ἐνγοοῦμιαιν δή τι τῶν κεκρυµµένων. 

3Α0, ὦ τέκν’, ὁύτω καὶ πολὺν ζῶντες χρόνον 

φίλην ὀρέξετ᾽ ὠλένην» Τάλαιν ἐγώ᾽ . 

ὡς ἀρτίδακρύς ἔιμι, καὶ φόρου πλέα᾽ 

χθόνω δὲ νεῖκος πατβρὸς ἐξαιρουμένη, . 00Ο | -» -ἷ- -ν -|- -ἰ» Φ 

ὄψιν τερείνην τήνὸ ἔπλησα δακρύων. |- -]- -|- -]ν -[- α |» - 

Χο. Κωώμοὶ κατ᾽ ὅσσων χλωρὸν ὡρμήθη δάκρυ᾽ |- -[» -]- -ν -]- -]» ὠ 
Ν ΔΝ ε ’ ζζι Ἀ Ν .. / Ντ ΄ 

καὶ μὴ προοαίη μεῖζον τὸ νῦν κακόν. | | [ | [ν .. 

ΙΑ. ᾽Αινῶ, γύναι, τάδ , ὀνδ) ἐκεῖνα µέμφομαι' |- -ᾖ» -ἷν -ᾗ» -ᾗν -[» ὁ 

ἐμκὸς γὰρ ὀργὰς »Πλυ ποιεῖσθαι γένος, 905 |--|--|--Ι--|--ἰκν 

πμ μμ 
ο. 
--]ν-]--μἶν ]ν- 
πανε 

----- ο -υ-υ--------ν -----... 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

/ κο κ. 8 / / 
γάμους παρεμπολωντί γ ἄλλοίους πὀὸσεν. 

Αλλ᾽ ἓις τὸ λῷον σὸν µεθέστηκεν κέαρ, 
”/ μ λ » 2 Ἀ ορ / 
Εγνως δὲ τὴν νικῶσαν, αλλὰ τω χρόνω, 

ο Ὑ Δ ” ” / 

βουλήν᾽ γυναικος ἔργα ταῦτα σώφρονος. 

Λαθέσθε δέξιας χείρος᾽ οἶκοι κάκων' ὧς δη εγνοούμιαι τι των κεκρύµµενων. ΄Αρα ω τένα, ὁύτῶ 
και ζώντες πόλυν χεόνον ορέξετε φίλην ώλενην; Ταλαίνα έγω' ὡς είμει αρτιδάκρυς, Και πλέα 
φόσου δε χεένω εξαιρούµενη νείκος πάτρος, επλήσα τήνδε τερείνην όψιν δάπρυων. ΧΟ. Κάτα 
όσσων έµοι Χαι χλώρον δάκευ ὠρμκήθη) καὶ µη κάκον προθαίη μείζον η το νυν. ΙΑ. Γύναι, αίνω 
Φάδε, οὖδε µέµφομαι εκείνα γαρ είκος Νήλυ γένος ποιείσθαι όργας πόσει παεμιπολώντι γεαλ- 
λοίους γάμους, ΄Αλλα σον κέαρ µεθεστήκε εις το λώον, δε έγνως την γικώσαν βούλην, άλλα τω 
χεόνω' ταύτα έργα σώφρονος γυναίκες. 

ΙΠΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. 

[Το εἶιε Ομάτεπ.] Τακε Ἠίαι Ὀγ ἴλε πἱρέ Παπά. [4ςἰάε.] Ὀ ος πια! 
Υουιγ πϊκ[ογίιιπεδ! Που [ Κεερ οοπΣίαί]ψ (Ππιπ]άπς οἳ παΥ ἆατκ ἆε- 
οΊρης! Το ε]ε Ο]άγεπ.] ΝΙΗ γε, Ο εἰ]]άτεη, η -ἰΠ]ς-ΠπαΓΠοΥ, απ ειι- 
1ογίησ-]{εα Ίοης Ἴππο, Πο] ουί γουγ ἆέαγ αγπης ὸ [άδίάο.] Ο Ἰνείο] 
παί 1 απ! [Το έε ΟµΙάτεπ.] Που 1 απ Ἰαίεγ-οίγεη-ίο-πεερίηςς 
απά ΓΗ] οἱ αρρτεΏεηδίοπ! Έογ πε δε]ίηρ (πε ἀἱδρυίε γη γοιγ 
{αιΏου, 1 Ώανο Πἱ]εὰ Πίς εβοπιϊηαίε {ασε οἱ ππἰΠο ΨὮ ἰ6αί». 

0ΠοΕ 05. Τη πιίηε εΥες ΙΚεν/ῖδε α πιοῖςί έεαγ Ὠα5 αγίξεµ:---θαί ΠΙαΥ 
ηοί {1ο εν! (ωγη-οιί σγεαίετ ίΠαη αἱ Ῥγεδεπί. 

1Α5οΝ. οίπαη, [ αρρτονε οἳ (μῖς οοπάμοί: ΠΟΣ Ό]αππε 1 (με ραρί; 
{ος ΙΤ 15 γεαδοπαβἰε {Παί (Πο [αϊτ δεχ Ιπάπἶσε ἵῃ αΏσες γη] α Ώακυαπά 
Ῥαγίετίησ (Ἠειη αί-αΠγ-ί]πιο {ου οίπεν εδροικαῖ. ἙΒυΐ {11γ Πεαγί Ίας 
ομαηρεά {ογ (πε Ὀείίετ, απά (οι Παδί εγίποεἆ α 5αοσεδε[α] ἀείιεγπιὶ- 
παίίοη---(Πποισ]ι Ἰαΐες: (ερε αγε {Πε ἀοΐησς ο α ργιάεηί Ψοίηση | 

896. ὡς ἔννοοῦμαι δή τι τῶν κεκρυμεμεένων, 
Ποιο Ι Γεεῖ-ίπ-πιι-οιυπ-πιῖιά αἱ Ἰεαδέ 80ΠΊε- 
ἐλιῖπρ; οἱ ἐ]ιε ἐ]ιίπρς εοπεραἰος ; εἶναι 18, ουν 
Τ{εο] οοπιραπο(ίο οἱ πιπὰ {ο ἃ οθγία/ίη 
ἀεριεε, αΠςδῖης ἔνοπι {ο γεβος (1ο ο (ἶιο 
ἀεοσάς γεί οοποθα]εὰ έτοπι Υοι, ννη]ο]ι 1 
4Πῃ αρουξ{ορετρείταίο: {η οί]ει ννογά», 
Ίιοιο Ίπ4/ πιῖπιά ἵπ δούιε ἆοστοε πιῖαρῖωεδ ηπε 
οη {ἔ]ιο ἀεδίρτιδ 1 ιαὰ ἐπιραγ]ν Γογπιεὰ / 

898. φίλην ὀρέζετ᾽ ὠλένην, Πιοἰά οιέ γοι 
ἆθατ Γοτσ-ατπι, ἶ.6. ἀβες(Ἰοπαίε]γ σγαβρ- 
Ίηςσ {ο (ιαπ ο γουι (αίες, απά τηνν]]» 
Πηρ {ο Ἰαι {ῖ σο, ἵπ (οκεη ος γοιΓ ]ουο, 

902. ὡρικήθ», Ίνας ει άεπ]ν ε{αγίεά, ΟΥ {8 
μηγεδίταϊπεάἰη ὄουπε οπωαγᾶ, 9. δἵΏς. 1. 

ΔΟΕ. πά, Ρ888. ΟΓ ὁρμάω, οτπι {πηρείιι Γέγο: 
ἀεγῖνεά {Γοπη ὁρμὴ, απ αί{αε]ε. 

904. τάδε απ ἐκεῖνα ἔ]θδε ἐᾖῖπρα απᾶ 
{]ιο86, ναί 18, ἔ]ιε ργοδοπίέ αιιά {έ]ιο ραθί. 

906. 5οπιε ΜΒΡ. Π8νο παρειαπολῶντος 
ἀλλοίους, ΆΏα (]ς ΜιιΡνανε αρ ορίοἆ, οἳ- 
1γ τοαάῖηρ πόσεως ΕΟΓ πόσει. ΒτάπεοΚ σοῦ- 
1δοίιιγεὰά παρεμπολῶντά γ᾿ ἀλλάους πύσω. 

908. ἀλλὰ τῷ χρόνῳ, ΠΤετα!!γ, θιιέ τοὐέ]ι 
ἐἶπιε; ἴπεγο ἆγθ οί]ου ΓΘα(ΊΠΡΒ, 45 ἀλλὰ 
νῦν χρόνω---Όαά; απ ἀλλὰ ἔὺν χρόνω, Ὑ η] οι 
5 ππορ]οσ(οπβΡβ]α: {ος Το. 1604, ννθ 
Ππά Παῖδες γενόµενοι ζὺν χρόνω πεπροµένω. 
Βιι δόριος]68 Ρ/Η]οςΕ. 1041, ηὰς Τίσασ- 
θε, τίσασθ᾽ ἀλλὰ τῷ χβόνω ποτέ. 



ΜΗΔΕΙΑ. 910. 

” ο 2 Δ 

Ὑμῶν δὲ, παῖδες, ὂυκ αφροντίστως πατηρ 

πολλὴν ἔθηκε σὺν φεοῖς προμηθία». 

᾿Οἶμαι γὰρ ὑμᾶς τῆσδε γῆς Κοριωθίας 
λ ” 2 ΑΔ { ”/ 

τὰ πρῶτ ἔσεσθαι ξὺν κασιγνῆτοις ἔτι. 

᾽Αλλ) ἀυξάνεσθε' τᾶλλα ὃ ἐξεργάζεται 
/ Δ -- “/ 3 λ 3 / 

πατηρ τε και 9εῶν οστις εστιν ευμεγης. 

Ἴδουμι δ᾽ ὑμῶς ἔυτραφεῖς Ίθης τέλος 

µολόντας, ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν ὑπερτέρους, 

“Αύτη, τί Χλωροῖς δακρύοις τέγγεις κόρας, 

στρέψασα λευκὴν ἔμπαλιν παρηΐδα: 

Κόυκ ἀσμένη τόνὸ ἐξ ἐμοῦ δέχει λόγον» 

ΜΗ. Ὀνδέν' τέκνων τῶνδ) ἔννοουμένη πέρι. 

ΙΑ. Θάρσει νυν’ ἐν γὰρ τῶνδε }ήσομαιν 
2 ., 3 ΄ 

ΜΗ. Δράσω τάδ᾽, ὀύτοι σοῖς απιστήσω λόγοις' 

γυνὴ δὲ 9λυ, κἀπὶ δακρύοις ἔφυ. 
” ω , 

ΙΑ. Τί δητα λίαν τοῖσὸ ἐπιστένεις τέχνοις} 
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910 |--[»-ἰν--ν-]--ἰ-- 
[-]ν -]ν-ἰν-ἴν-ἰν- 
[--[ν -ἰ- -ἰἕ-ἰν-ἰν- 
(--ἰ--|- -ἰν-|- «|» 

|--]» -[ν-]-ἴ--ἰνν 
916 [» -ἰν ----ἰν -ἴν-ἰ-- 

|ν-|» -]--ἰν -]- -ν ῳ 

[ν -ν -[- -ᾗ» -ᾖ» -]-- 

[--[ν-]--ἷν -ἰ--ἰ-- 
|-τ[κ-]ς -ἰν-ἷν -ἰνν 

90ο |- -ἰν-ἰ- -ἰ--ἰν-ἰ»» 
[-τ]»-]--ἰν ἰν-ἰνν 
|-σἰν ---ίν-ἰν-ίν» 
|--]ν -ἰ---ἰν -ἰ--ἷν- 
ν-ἰν εν -Ιν-ἰν-ν- 

956 |» -Ίν-[- -ἰ--ἰν-ἰν- 

΄ 

περι. 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΙΗ, ΑΝΌ ΕΝΟΙΙΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ., 

Δε ὕμων, παίδες, πάτηρ ρυχραφροντίστως εθήκε, συν Θέοις, πόλληγ πεοµήθιαν. Γαρ οίµαι ὕμας 
έτι ἕυν κασιγγήτοις εσέσθαι τα πρώτα τήσδε Κορύθιας γης. Αλλα αυζανέσθε δε τα άλλα τε 
πάτηρ και ὅστις Ψέων ἐστι εύμιενης εξεργάζεται. Δε δοίµι ὕμας εύτραφεις µολόντας τέλος 
ἥθης, ὑπέρτερους των έων ἔχθρων. ᾿Αύτην τι τέγγεις κόρας χλώροις δάκρυοις, στεεψάσα λεύκην 
παρήϊδα ἔμπαλι} Και ου δέχει τόνδε λόγον εξ έµου άσμµενη}λ ΜΗ. Οὐδεν' εννοούµενη πέρι 
πώνδε τέκνων. ΙΑ. Θάρσει νυν’ γαρ 3ήσομαι ευ πέρι τώνδε. ΜΗ. Δράσω τάδε, οὗτοι απιστήσω 
σοις λόγοις' δε γύνη έφυ Φήλυ, και ἔπι δάκρυοις. 1Α. Τι δήτα επίστενεις λίαν τοίσδε τέκνοις» 

κα. 

ΤΕΑΝΡΤΑΤΙΟΝ, 

[Το τε (μ]άτεπ.] Βαϊ α5 {ογγοι, ΠΙΥ Βογ5, γοιγ {αίΠοΥ, ποί ν]Ποιιί- 
[οτενίσηί, ηαὰ5 πιαάε, η ιἩ (με αθδῖδίαιισε ΟΡ {με (σον, πΙαοΠ ργονἱδίοη. 

ΎΥεα [-απι-ο[-ορ]πίοη (Παί γοι ουν] γαι, πνἩ γοιν Ὀνοίπετς, ὃε (ἶιε 
[ογειηοκί οἳ (πῖς 6οΠΜη(Πίαη Ιαπά. ΑΝ Πεγείοτε σγου’ :---απά αἲὶ (Ππίησε 
εἶκο γουιν {αἴπευ, απά νγπίομενεν ο τ]ε (ος 9 ρτορίἶοις, 1 εΠεει. 

90 ΙΠαΥ Τ Ὀεμο]ά γοι Ὀἱοοππίης τεαςὮ (πε Ῥετῖοά ο{ αἀοίεδοευςς, 
εαρεγίογ {ο ΠΙΥ επεπιῖςς. 

[Το ᾿Ἠεαέω.] Ας-ίογ-ίπες, νΏγ Ὀεάενεεί ἴοι {Πίπε εγες νι Πιι- 
υλ]ά {εαΥΝ, Πανίηρ-(αγηεά (11γ {αἰτ οοιπίεηαηςε αθἰἀεὲ Απ ψΏγ τε- 
εαϊνεεί (Ώοι ποί {Π]ς Ππ[ογηπα(ἶοη {γοῦη ππε ν/{Π-]οΥ ὃ 

Μευεα. Π-ἱδ-ποίΠίης: Τ ννας (ΠηΚίηςσ οη ίΠεεε ΠΥΥ 80Η5. 
1Α8ον. ΟΠεεγ-ρ ίπεη ς {ου 1 ενα]! αγγαηψε-παίίευς ν/ε]] {ου (πει. 
Μενεα. [ νὴ] 4ο 5ο: που ν]] 1 ἀῑδιταςί γοιγ ννογςς---Όί ἃ ν/οπηαΠ 

ἵ5 δοῇι, απ ρτοι6 {ο {εαγς. ἆαδον. [ Εεεἰπσίψ.] Ἠ/Υ, ρτιίμεε, ρτίενεςί 
μοι! 50-εχεςδδίνε]γ ονεγ (Ἠεςο (γ οΙ]άτεη ὁ 

913. ἕὺν κασιγνήτοις ἔτι, εοζέ]ι φοιιγ ὀγο- 
Γιος εί {0 Με. Τὰ πρῶτα ΤΠ ἴἶχε πευίετ 
Ρεμ(θς, αηά ΠΟἳ τοὺς πρώτους. Έλεγε ἰ9 Ἱη- 
4εοες ἃ ροοιι]ίατ Ῥδαιίγ απά ΘΙΘΓΡΥ ἵη 
πηοάο οἱ οχριθδδίοιι, ν Ισ] 18 αἰπηί]ας {ο 
Όχα « ραἱοόν ης τόν)” οἱ ια Τα- 
ης [οι τὰ πρῶτα γῆς, αΏς τοὺς πρώτους 

γῆς Άτο αν ἀἰβονγεηί η ηεαπίης αδ ρυ]- 
οόνείπιας τόγαπι απά ραοόριίπια τό- 
τη. ου ρυομόττίπε γόταπι, 89ο Ο- 
νιᾷ” Μειαπιογρ]ι. 1, 49, αμ Ἐρ]δί, ἵν. 
195, ὰο. 8ο ιο απ] Ρουἳ 1δος πιάνῖπιο 

γτότηπη, Ερ. Ιχ. 107: απᾶ νε απά ἁπ]οίς- 
«πιο τόγιπῃ Τη Ηοταςε, Β. Ι. Βαΐ.ἰκ. 4. 

9/14. ἀυξάνεσθε, (γίνε ΟΥ τέ4α δίγΟΠΡ. 
916, ἴδοιμι, 1. 51ΠΡ. 2. οΥΓ. ορ. οί. ος 

ἔίδω, ἶ 866. Τίνα αοπῖείε πανο, ποῖ μΠίτο- 
απθηί)γ, . (αἴηγο εἰρη]βσιτίοῃ. Ἡδης τέ- 
λος Π{θγα]1γ, ἐιε επὰ ο ριὐετέψ, οἳ πιΟΓΘ 
ΡΤοΡΟΕΙΥ, έιο ἐεγηπιαέἴοπι ο θου-ᾖιοσᾷ. 

918. Της απ (ἶνα {οἱλονεῖης πα ατο 
οχοεθάϊηρΙγ ὑσαι [η] απά ραϊμειῖο. 

095, ἀπιστήσω, 1:ΐπ5. 1. Τατ. Ἰαά. αοἲ. 
οΓ ἀπιστέω ιν] αῑκίγι δέ; {ΤΟΠ α 30 πίστις. 



68 926. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΜΗ. Ἔτιατον ἀυντούς' ἕην ὃ) ὅτ᾽ ἐξηύχου τέκνα, |ν -τ» -]- -]» -]- -[» ν 

ἐεσῆλθέ µ᾿ ὀΐκτος, ἓν γενήσεται τάδε. |- ιν -ᾖ» -ι» -» -]» ν 

᾽Αλλ) ὦνπεερ ὀύνεκ ἒις ἐμοὺς ἥκεις λόγους, |- -[» -ᾖ» -ἰ» -]- -ᾖν - 

τὰ μὲν λέλεκται, τῶν ὃ ἐγὼ μεμνήσομαι. |» -]» σι- -]» -]- -]» ω 
Ἐπεὶ τυράννοις γῆς μ᾿ ἀποστεῖλαι δοκεῖ, 980 |» -] ν -]- -]» -|- -]» . 

3 . ο .] Δ - / - κὠμοὶ τάδ ἐστὶ λῷστα, γιγνώσκω καλῶς, |--ιν -ν -ίν -ἰ--ἰ-- 
35.0 / / / Δ "η µῃητ᾽ ἐμποδών σον, µΏτε κοιρᾶνοις χθονὸς |- "ιν -|- -ν ια -ι» ν 

ναίειν' δοκῶ γὰρ δυσμενής ἔἶναι δόµοις. ελ... 
Ἡμεῖς μὲν ἔκ γῆς τῇσδ) ἀπαίρομεν Φυγ}' |--»-|- -ἰν -Ιν-ἰν - 

παῖδες ὃ ὅπως ἂν ἐκτραφώσι ση χερε, 9860 |- -]ν -ι» -ιν -ᾖ» -]» ν 

αιτοῦ Κρέοντα τήνδε μὴ Φεύγει» χθόνα. |- -ιν ιν -]ν -]- -]» ν 

ΙΑ. Ὃυ» ὅ0δ ἄρ᾽ ἐν πείσαιμι᾽ πειρῶσθαι δὲ χρΏ. |--ιν -ἰ- -ἰν -[--]»- 

ΜΗ. Σὺ δ ἀλλὰ σὴν κέλευσον ἄιτεῖσθαι πατρὸς |ν-]ν-[ν-Ιν-|--ίν- 

γυναῖκα, παῖδας τῆνδε μὴ Φεύγειν χθόνα. |» -]» -]- -]ν -- -ιν ω 

1Α. Μάλιστα, καὶ πείσειν γε δοξάζω σφ ἐγὼ, 940 |ν -|ν -|--Ι- -||--ἰ» - 
5/ ον αθιν. Α.ὁ- ᾱ».. {5 ; : ἔίπερ γυναικων ἐστὶ τῶν ἄλλων µία. |--]»-(--Ιν-]|--ιν» 

ΤΗΕ ΟΕΒΡΕΗΕ, ΑΝΡ ΕΝΟ6ΙΜΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΜΗ. Ετίκτον αύτους δε ὅτε εζηύχου τέκνα ζην, οἴκτος εισήλθε µε, ει τάδε γενήσεται. ΄Αλλα 
ὀύνεκα ὤνπερ ἥκεις εις ἔµιους λόγους, τα εν λελέκται, δε έγω μεµινήσοµαι των. Έπει δόκει τυ- 
ράννοις αποστείλαι µε γης, Και έµοι τάδε ἐστι λώστα, µήτε ναίειν, γιγγώσκω κάλως, ἔμιποδων 
σοἱ, µκήτε κοίρανοις χθόνος" γαρ δόκω είναι δύσμενης δόµοις. Ἡμεις μεν Φύγη απαίροµεν εκ τήσδε 
γης" δε ὅπως παίδες ἄν εκτραφώσι ση χέει, αἴτου Κρεόντα µη Φεύγειν τήγδε χθόνα. ΙΑ. Ουν 
οἶδα άρα ει πεισαίρµι δε χρη πειράσθαι. ΜΗ. Άλλα δε συ κελεύσον σηγ γυναίκα αιτείσθαι πά- 
τρος» παΐίδας [η φεύγειν τήγδε χθόνα. 1Α. Μαλίστα, και γε έγω δοζάζω σφε πείσειν, είπερ 
έστι µία των άλλων γυναίκων. 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ, 

Μερεα. [ Όογε (πειη :---απά ννπεη γοι Ίνεγε αἱ{εγίπσ-γοιγ-ψ]ςη ἐ]αί 
(πε οΠΙ]άγεη πιῖσῃι ᾖνε, α-ΓεεΙίησ-οί-θγππραίΏΥ ίοἱε αροη πῃε, ἰἶναί Τε 
πηῖσΏί ϱο 5ο. [ 4ρρεαγῖπο γεδὶσπεᾶ.Ἰ Βυί οἩ (με οὈ]εοί5 {ογ {πε 5αΚε οἳ 
ΝἨ]ο]Ὦ γοι Ἠανε 60ΙΠε {ο ἃ οοΏ{ετεηςε ΑΠΩ πε, ρατί Ιηάοεά Ἠαγε 
Ὀδεη ἀἰξοις-εά, απ πον 1 ψ!] πιεπῖῖου ἴε τεβί. 

οἱηοςῬ [ἱ-δεοπ]δ-σοοά {ο {Πε τογαἱ Γαπιῖ]γ {ο Ὀαπίε[ πε (Πε ΚἰπσάοΠι, 
8ο {ο ΠΩΥΡΕΙΓ{ΠΙ5 αρρεαγς Ὀεεί---{εεί Ὀγ-ἀννε]]ίπς-Πετε (1 Κπουν Ιέ ν εἰ]) 
1 τηὶρῃί Ρε α εἶεοκ εἰίπετ µροη Υο, οΓ προη ἴπε ργίησες οἱ {Πε Ἰαπά: 
{ου 1 δεειη {ο Ὀε οβεηείνε {ο ἴπε Ποικθε. λε αγε {πεγείογε ἵπ Π]ρέ 
αΌουιί {ο δεί ουί {τοτη ἐΠῖς γεα]αι: { 11έ1ι Γεἱσπεά ἑαγπεδίπεο».] Ὀμί, εῑαί 
ἵπε ομΙ]άγεη ΠΙΑΥ Ὄε γεατεὰ ὮΥ γοιγ οὔΏη Παπά, εηίτεαί Οτέοη (λα 
ίΠεγ πιαγ ποί Ιεανε {πε «ουΠίτΥ. 

ᾖΑ5δον. 1 Κπον ποί υπείπεγ Ι οδη ρε[ειαάε Πϊπι---πονγενετ Ιέ 18 
τ1ρΏί {ο {ΤΥ. 

ΜΕΡΕΑ. Βιαί ΠποΓΕΟΥεΓ ἆο οι Ρἱά γοιτ Ὀτίάε ερ οἱ Ἠοτ {8ίπεσ (αί 
ΠηΥ ΒΟΥ5 Ίεανε ιοί {ῃε γεα]πι, 

ἆα5ον. ἡΤοςί οεγίαϊη]γ, απᾶ Ιπάεεά 1 Οίπ]ς «ὓε υγῖ]] Ρρετουαάε Ἠπῃ, 
1{ αἲ Ἰεαρί 5Ώε Ὃε οπε οΓ Ψοπ]α-]πά, ὑ 

996. ἔτικτον ἀντοὺς, 1 ϱαὖῦε έλεπι θίγίἡ, 954. ἀπαίρομεν, τωε ατε βοἵπῃ αα/. 1. 
οι 1 ῥγοιβ]έ (]ιεπι ἴπίο ἔιε ιρογ]ά. Ρίαν. ΡΓ65. Ἱπά. αοί. οἳ ἀπαίρω, ἀῑδοόάο. 

997. ἐι γενήσεται τάδε, Η{ΘΓα]γ, ὕ ἔ]ιεδε 957. ὂυκ ὀϊδ) ἄρ ἒι πείσαιµει, ἄππεπάεά 
{)ιέηρ 9]ιαἰ{ 0ο. ὮΥ Ῥογβοη {Τοπι ἴπε πιοτθ οουγαρί γεν- 

939, µεμνήσοµαι, 1 0] πιεπιογαίε, ΟΥ | ἵΠβ ὂυκ ὀΐδ' ἂν ἓι πείσαιµι. 
εα]! {ο γεπιεπιῇγαπος. Τίχε Έταριςο ΥΓΙΙΘΤ6 941. ἔίπερ γυναικῶν ἐστὶ τῶν ἄλλων µία, { 
Ριε{ειγθς (6 {οί {0 µνησθήσοµαι. ἐπάεεά δ]ιε ὂε οπε ο οέ]ιοΥ Ι0ΟΠΙΕΠ. 



ΜΗΔΕΙΑ. 949. 

. λ 

ΜΗ. Ξυλλήψομαι δὲ τοῦδέ σοι κὠγὼ πόνὀυ" 
” ” 4 

πέμψω γὰρ ἄντη δῶρ , ἃ καλλιστεύεται 
- .. 3 3 / κ 3 ἀ Ἆ 

των νυν εν ἀνθρώποισυ, ὀἱὸ εγω, πολυ, 
/ 

λεπτόν τε πέπλον, καὶ στέφος χρυσΏλατον 
. ι ν 

παῖδας φέροντας. Αλλ ὅσον τάχος χρεὼν 
/ / .” / / 

κοσµον κομίζειν δεῦρο προσπόλων τινᾶ. 

᾿Ενδαιμονῆσει ὃ᾽ υχ. ἓν, ἀλλὰ µυρία, 
3 ὃ / τη « .” -» Σε / 
αν ρος «1 αριστου σου τύὺυχουσ οµευνετου, 

ε Σο 

κεχτηµένη τε κόσμον, ὃν ποθ Ἡλιος 
λ μ / 3 / ε.ω. 

πατηρ πατρος δίδωσιν ΕΧΥΟΥοΟΙσιν οίς. 

69 

|--]» -ἰνΙν -ἰ--ἷν- 
[-τ]νσ[-τιν-ἷ---ἷν- 
|-τ]ν-ἰ- -ἰν-ἰν-ἰνν 

οα5 |- -|ν-|--ἰν-]--ἰν» 
|-]κ-ἰν-ἰνἰν-]-- 
|--ἰν -ἴ--Ιμ-ἰν-ἰνν 
|--]» -ἴ--ἰν-ἷν -ἷνν 
[-σ]ν-[--ἰν-ἷν-ἰ-- 

9ὔο |- -ἰ' -ἰμ-ἰ» -ἰ»-ἰ»» 
ιν -[κ[ν-ἰνἷν-ἰ-- 

Λάζυσθε φέρνας τάσδε, παῖδες, ἓις χέρας, |--ίν -|- -ἰν -Ι- -Ι»- 
Δ ον / ’ / { 

και τη τυράννω µακαρία νύμφη δότε |- "[ν -|- εν. .. “Ἡ- ην 4 

φέροντες' ὀύτοι δῶρα μεμπτὰ δέξεται. [-ν -{- κ -ν-]νν 

ΙΑ. Τί δ᾽, ὦ µαταία, τῶνδε σὼς κενοῖς χέρας; 9ὐ5ὅ |» -]» -|- -ἰ» νυν -ἰνν 

Δοκεῖς σπανίζειν δῶμα βασίλειον πέπλων} ντ]ν-]|--ννν]--]»- 

Δοκεῖς δὲ χρυσοῦ; Σῶζε, μὴ δίδου, τάδε. |» -ἰ» -]- -|» -ᾖ» μ [» ν 

ΤΗΕ, ΟΒΡΕΗΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΙΟΑΤΙΟΝ, 

ΜΗ. Δε έγὼ και ζυλλήψομαι σοι τούδε πόνου γαρ πέµψω αύτη παίδας φερόντας δώρα ἆ ἔγα 
οίδα πόλυ καλλιστεύεται των νυν εν ανθρωποίσι, τε λέπτον πέπλον, και χευσήλατον στέφος, 
΄Αλλα ὅσον τάχος χρέων τίνα πρόσπολων κοµίζειν κόσμιον δεύρο. Δε ευδαιµονήσει ουκ ἓν άλλα 
µύρια,τε τυχούσα σου αρίστου άνδρος ὁμεύνετου,τε κεκτήµενη κόσμον, ὃν Ἡλιος, πάτηρ πάτρος, 
διδώσι πότε δις εκγονοίσι. Λαζύσθε τάσδε φέρνας, παίδες, εις χέρας, και φερόνγτες τη µακάρια 
τυράννω νύμφη, δότε' δέζεται δώρα οὗτοι κέμιπτα. ΙΑ. Δε τι, ω µαταία, κέγοις σας χέρας 
τώνδε; Δόκεις βασιλείον δώμα σπανίζειν πέπλων; Δε χεύσου, δόκεις; Σώζε τάδε, µη δίδου. 

ΤΕΗΑΝΡΒΘΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Μερεα. Διά 1 {ου υγ] αθεῖσί γοι η (15 {αθ]ς :----ἴος 1 υγ] 5επά {ο 
Ἠετ ἴπο Ῥογς Ῥεατίηρ Ργεδεηίς νο Ι ΚΠπον {αγ 5υγρᾶς»-ἶπ-Ῥεαυίγ 
ΔΏΥ-(Πίησ Πον/ απποηρ ΊπεΠ---αη εχαβίίε]γ-βπε τοῦε, απά α (πογοιϱ]]- 
σο]ά εἰαρ]εί. [ Τιωγηΐπρ γοιπιά, δε αάάγεδδεδ απ 4ίεπάαπι.] Βαί αἱ ααἱοΚ- 
ΙΥ αφ ροβεῖῦ]ε εἰ οπε οἱ ΠιΥ θεγναηί» Ὀτίηρ (ε αἰίίτε {οτίῃ. 

Έουγ γουγ Ὀγίάε οἴπα]] Όε Ὀ]εβεεά, ποί Ιπ οηε ναγ, Ὀυί Ἰη ἀϊνετα---- 
Πιςί, α5 Ροδθερείησ Υοι, ἃ πιοδί-εχοε]]εηί πια, {ου Πεγ Παφῦαπς, αιά 
ηεχί 49 Πανίηρ-οὈίαϊηεά {πε ἀεσογαί[ῖοης γ/ΠίοΏ ἴπε Ῥαη, ἴηε {αίπετ οἳ 
ΠΥ {αίπετ, σγαηί5 οη-4-{ογπεγ-οοσαθίοη {ο Πὶς ἀεδοεηάαηίς. [Ηεγε έλε 
ΛΤεδεπίδ ατε ὑγοιρὴέ Γογωαγᾶ, απᾶ /Ἠεαέα ρίασες ἔλεηι ἵι έ]ιε ιαπιάς ο) Λε 
5ΟἨ5.] Τακε ίπεεε πιαρί]α]-σ][ί5, ΠΙΥ 9οη8, ἱπίο γουιτ Παπάς, απά «οἩ- 
νεγ]ης (επ {ο πε ΠαρΡΥ τογαἱ Ὀγίάς, ργεδέηί-ίπεπι-ίο Πεγ----θΏε εΏα]] 
γερεῖνε οβεγίηρ» ποί-Ιπάεεά {ο Όε βεογηεά. 

Α8ον. Ῥυΐ ΝΗΥ, Ο 8ῇ]γ νοπιαη, τουῦεεί (οι (Υγ Παπάς οῇ εἶχεςε ὁ 
Ώορι (οι είη]ς ἴπε γογαἱ ρα]ασε 18-ίη-]ασίς οἱ σαγππεηί5δὸ Όγ οί σοἱἀ, 
ηκεδί (ουδ Κεερ (μεςο-ογπαιπεηίς---σῖνα ἴπεπῃ ποί αΑΥ. 

949. ζυλλήψομαι, 1. ΙΠΕ. 1. {αῖ. παῖᾶ, 
Ο( ξυλλαμθάνω, Ἰ αἷά ος αρρτε]ιεπά. 

945. χευσήλατονν πιοΜ[ πιαάε ο) έἶιε 
ᾖπεδέ ροἱἀ, ναι ἴ5, οξ {Ἰγγεαά» οἱ ϱο]ᾱ, ος 
οσο] ἀταννη ἴπίο 5Ιεπάθη ντο. αι 
ἵ8 οα]]εὰ σο]ὰ Ίασς σοηκὶςί8 ομίεΒγ πονν- 
84αγ5 οἱ αἰ]νει ννῖγες ρι]{. 

947. κόσμος Ἰναβ δενογα] πιεαΠΙημς, Ὀιιί 
η 118 ρΓπιατγ απἀ, Ιπάεεά, 6εηοτα! αο- | 
οερία!ἴἶοη 1 ἱπιρ]ίθν ογάετ, γοριϊαγίίψ, 

ἔνε Ταίΐη9. Ἠεποε Τί να» αἀορίεά ἃ5 4η 
αρρτοργίαίε ερί(μεῖ {ος ἴἶα ννογ]ἀ, απά 
ἴμε ογἀδτΙγ δγδίειη οὗ παίαγετ---ἵπ πε 
Νειν Τεβίαιποηί, ούγενογ, Ιὲ 56ΕΠΗ5 ἴο 
ΠΊΘαΠ ἴνε ννοτ]ά νν οί γοίεγεποε [ο 1ὲς 
Ῥεαίγ---ος ταίμευ ἴτ ΠπεαΗΝ ἴἶα Ῥδορ]ε 
οἱ να ννοτ]ἀ. Έοτ ἀἰἴεγεηυέ οἰρηϊβςᾶ- 
που ος λήςννογά, δες ΝΤΑΤΤ.Ιν. 8. Ὁο- 
1.088. 11, 90. 1. ἵν. 5. 

967. δίδου,ΑΙΙ. {ΟΥ δίδοο,[οη. ΓοΓ δίδοσο, 
ὑεαιέψ, παπά ἀεοογαξίοπ, λ]κθ «ὁ πιπά μις” οἱ | 9. δἱΠΡ. Ργε5, ἵπιρ. πιῖά, οἱ δίδωµι, Ἰ βἶνο. 



0 908, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Ἐίπερ γὰρ ἡμᾶς ἀξιοῖ λόγου τινὸς |--ἰν -ᾖ- -ἰν -Ιν-ὶνν 

γυνὴ, προθήσει χρημάτων, σάφ᾽ ὀἳδ ἐγώ. |» -ἰ- -|--ιν -Ι- -ἰν- 

ΜΗ. Μή µοι σύ’ πείθειν δῶρα καὶ 9εοὺς λόγος, 960 |- -|- -|--ἰν-ΙΙ--Ινν 

Χρυσὸς δὲ κρείσσων µυρίων λόγων βροτοῖς, |--ν-|--ἰν-Ιν -ι-- 

Κείνης ὃ δαίµων' κεῖνα νῦν ἀύξει έος" |--ιν---ν-|- -ἰ»» 

νέα τυρωννεῖ’ τῶν ὃ ἐμῶν παίδων φυγὰς |» -Ι--|--ίν -|--Ι-- 

ψυχῆς ἂν ἀλλαξαίμεθ), ὂν χρυσοῦ µόνον. |--ιν-||--ίιν-]- -ἰ»ν 

ἸΑλλ’, ὦ τέκν᾽, ἔισελθόντε πλουσίους δόµους, 905 |--]»-ἰ--Ι»-ν-]-- 

πατρὸς νέαν γυναῖκα, δεσπότιν τ΄ ἐμὴν, [. -]» -ν -]ν -ᾖν -τν - 

ἱκετεύετ), ἐξαιτεῖσθε, μὴ Φεύγειν χθόνα, [ων -ἰν ---ἰ- -Ι|-τίν» 

κόσμον διδόντες. Τοῦδε γὰρ μάλιστα δεῖ, |--ι»---ἰ- -ν -ἰ-- 

ἐις χεῖρ ἐκείνην δῶρα δέξασθαι τάδε. |--ίν -||- -ίν -|--ίνν 

10) ὡς τάχιστα, μητεὶ ὃ’, ὧν ἐρᾷ τυχεῖν, 970 |» -ιν -[» -|» -ᾖ» -]» - 

ἐνάγγελοι γένοισθε, πράξαντες καλῶς. |--ν-ν ιν -|--Ι-- 

ΧΟΡΟΣ. 

Νὸν ἐλπίδες ὀνκέτι µοι παίδων ζόας, [Στρφδα.]|--νν]-νν-ἵ--ν- α {7 74 

ὀυχέτι' στείχουσι γὰρ ἓις φόνον ήδη. |- νυν] -νν νν-- β νεος 

' 
ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΕΒ, ΑΝΌ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΡΓΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Γαρ είπερ γύνη άξιοι ὕμιας τίνος λόγου, προθήσει χρήµατων. ἔγω οἶδα σάφα. ΜΗ. ΜΗ συ μοι" 
λόγος δώρα πείθειν και Ἀέους. Δεβρότοις χρύσος κεείσσων μύριων λόγων. Ὁ δαίµεων κείνης' Θέος 
νυν αὖξει κείγα" γέα τυράννει' δε Φύγας των έἔµων παίδων αν αλλαξαίµεθα ψύχἨης ου χρύσου 
µόνον, ΄Αλλα, ω τέκνα, εισελθόντε πλούσιους δόµους, ἱπετεύετει εζαιτείσθε νέαν γυναίκα πά- 
τρος» τε έµην δέσποτιν, διδόντες κόσμον, µη Φεύγει χθόνα. Γαρ δει µαλίστα τούδε εκείνην δεζ- 
άσθαι τάδε δώρα εἰς χείρα. Ίτε ὡς ταχίστα, δε πραξάντες κάλως γενοίσθε ευάγγελοι μήτρι 
ὧν έρᾳ τύχειν. ΧΟ. Νυν ούκετι µοι έλπιδες ζόας παίδων, ούκετι γαρ ήδη στειχούσι εις Φόνον. 

ΤΕΑΝΡΒΙΑΤΙΟΝ. 

Έου ΙΓ ΠΙΥ ν]ίε ἀεειηδ Ίηε οἱ αΠΥ ναἰαε, θε ΥΠ] Ρργείετ ππε {ο τίοῃες, 
1 Κπονν πε]. 

ΜΕΡΕεα. Ώο ποῖ γοι ΟΡΡΟΣΕ Ππε---(νε-ργογεγῦῷ-δαγς, “(0/5 εαπ ρετ- 
δµαᾶε έ]ενετη (οἆς.”. Απά {ο πιογία!», σο]ά ἵ6 πιογε ροίεηί (Παπ ἃ έποιι- 
ᾶη αγσιΠιεηίΒ. Ἐογίιπε ἵ γουγ Ργιἀες---Ργονιάεηοε ἵδ-πομ-απς- 
πιεηίῖησ Ώεγ-ροβθθβείοης---ἵη-γοιιίὰ 5Ἠε τυ]ε»: Ρα (πε Ῥαπίσμπεπί ος 
ΠΙΥ εΠάτεη νου]ά Ι αγ ο να ΓΙΥ Πε, ποῖ ΥΠ σο]ἱἀ αἱοηοε. 

[ 4 ἀάτεςείπρ ᾖιεγ Βοψ».] Ἡ) Πετείοτε, Ο γε γοιηρείετε, [νανίηρ-επίεγεά 
έχε ννεαΙγ-πηαηδίοη, δαρρ]ϊσαίε, εαγηεςί]γ-επίτεαί γοιγ {αἰπεγ᾽5 πεν/ 
οοηΏφοτἰ απά ΠΥ Πηϊδίγεςς, Ῥγεδεπίίησ {Πε βπε-αρρθγε], παί γε Ίεανε 
ποί {πε ΚΙηράοΠη. | 

Βυΐ ἵέ 5 οϐ έηε αίπιοδί αοΠΒε(εησε Πεγεῖη ἐ]αί «{ιε-Πεγδε]{ γεσείνε 
ἴίπε ρ]{[ί5 Ἰηίο Ἡεγ οι Παρά. 
(ο-ίεη α {αςί α5 Ρορεῖθ]ε---απά πιαγ γε (5αεσοεεᾶῖπρ Γανουταβ]γ)}) 

Ὀε (11ο Πιεξεεηρεγε-οί-σοοά {ο γοις πποί(ετ, ἵπ γηαί 9πε ἀεείτες {ο 
ορίαίη. (Εαεωπέ ΟΙάγεπ τωέ]ι έε ργεδεπές, απιἀ «Ἰάδοπ οὐΐοιως έλεπι. ] 

ΟΠοπυ». [δογγουυβι[(ν.] Νου 1 Ώανε ηο ΙοΏβεΓ αηγΥ-ΊΏορες οἵ ]ΙΓε {ος 
(πε ο]άγει---Πο Ίοῦσετ: [ος αἰγεπάγ (πεγ-ατε-σοίης {ο ἀεδίγιςίίοη ! 

960. πείθειν δῶρα καὶ 9εοὺς, Ἀἰιάϊπς {ο | {9 Πιεγ75, ΠπεαΠΙΗΡ « ργοδρογέ οἳ /ογτέωπε” 
νο ννε]] Ἰκοννη εαγίηρ η ΒΙαΐο, Δῶρα 965. ἐισελθόντε, ΠΟΠΗ. ἀῑΙα]. Πιᾶ8. 9.00. 
5εοὺς πείθει, δῶρ ἀιδοίους βασιλῆας. 'ΓΗΙΒ | Ρρατῖ. αοῖ. Ο{ ἐισέρχομαι, 1 εοπιε ἴπίο. 
Ῥτονοςῦ, ρτοραβ!γ, Ονἰὰ ]αά ἵω π]πὰ 066. δεσπότιν τ΄ ἐμὼν, 8ΡοΚκεῃ Ιτοηίσα]- 
νηεη ἵνα ννγοίε ϱ' ήπετα, εγέἆε πηη!, | 1γ, Ότξ νι οοιΏ{εγίαΙ{ οἰπεθείίγ. ν. 
οάρίαηϊ λιουρηέναε ἀεόκαιο.” 968, τοῦδε γὰρ μάλιστα δεῖ,,ΓοΥ ϱῇ ἐς εέ 

963. κείνης ὁ δαίµιων, ΗΤΕΓΑΙΥ, έῑιε (οἆ | ὀε]ιουεθ ἔ]ιε πποβέ. 



ΜΗΔΕΙΑ. 974. 7] 

Δεξεται νύμφα χρυσέων ἀναδεσμῶν, 
/ / ”/ δέξεται δύστανος ἄταν. 

Έανθας δ) ἀμφὶ κόμα 

φήσει τὸν ᾿Αίδα κόσμον, ἄν- 
/ 4 . ς . 

τά Υ εν χεροιν λᾶνφουσα. 

ο 
9τ5 |--]|--Ι|--|-- δ΄ 7224 

|- -Ι|--ν|- ε’ 2162’ 

|-]κσστίκ  ἔεε 
ο -- 

Πείσει χάρις, ἄμορόσιός τ ἀυγὼ πέπλων,[ Αυτ.α.]|--ν]--νν -|--ν-α 
/ / / θ χρυσεότευκτον στέφανον περιθέσθαι. 

.9/ πὰν. 
Νερτέροις ὃ Ίδη πάρα νυμφοκομΏσει 

”” / -” 

τοῖον ἒις ἔρκος πεσεῖται, 
Δ υ 4 

καὶ μοῖραν ανάτου 
/ 3” 

προσλήψεται δύστανος, ἄ- 
ἂν) ε ο) 

τα) ὃ ουχ ὑπεκδραμεῖταν. 

80 |----|-ν--ἰνν--ϱ 
’ 

ἱν- -Ι-νν-νν-- 7 

ο” - 
|--]κνν- « 
..-.- 

986 |--ἰν-ἰν-ίν κ 
Ὁ--- 

.ἃ ο / 3 / 
Σὺ ὃ, ὦ τάλαν, ὦ κακόνυμφε, 

λ ΄ 

κηδεμιὼν τυράννων, 
λ ” Ν 

παισὶν ὂν κατειδὼς 

ὀλέθριον βιοτὰ Ἴ ή, θλέθριον Βιοτᾶν προσαγεις, 
Φα ) λ ολ 
αλόχω τε σα στυγερον Μάνατον. 

΄ / 

πα οί ΕΦ. 
{ / “ 

Δύστανε, μοίρας οσον δή 

[Στροφ» β’.] |» -ἰ» 1 Ιν ἰν «δὴ 
φον]... β΄ δἱεοή )2 
[μὴν ”” ο δομ 
ννμα-ινντ  σσα ή 

υθθ»ν-]ω-ἱνν νυν ερ 16 

τς δὴ πμ 
Μέσβτ 8 Ὁω 

ΤΗΕ ΟΝΡΕΒΕ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΤΟΝ. 

Νύμφα δέξεται χεύσεων αναδέσµκων, δυστάνος δέζεται άταν. "Δε άμφι ζάνθα κόµα 9ήσει τον 
ἀῑδα κόσμον, αὖτα γε λαθούσα Εν χέροι. Χάρις τε αµΏβόσιος αύγα πέπλων, πείσει πεειθέσ- 
θαι χρυσεοτεύκτον στέφανον. Δε ήδη γυμφοκοµήσει πάρα γέρτεροις' εις Τοίον ἕρκος δυστάνος 
πεσείταιι και προσλήψεται μοίρα) »άνατου, δε ουκ ὑπεκδραμιείται ἁταγ. Δεσυ) ω τάλανν ὦ 
κακονύριφε, κήδεµιων τυράννων, ου κατείδως πρόσαγεις παίσι βίοταν ολέθριον, τε στύγερον Φά- 
ναΤΟΥ σᾳ άλοχω. Δυστάνει ὅσον μοίρας παροίχει. 

ΤΗΑΝΡΒΡΙΙΑΤΙΟΝ. 

πο Ὀτίάς νν] αεεερί οἱ {πε σο]άεητ ντεαί]ις---παρ]εςς ν]] εἶπε ας- 
οερί Ρρετάϊίῖοη. Απά τουπἀ πετ γε]]ονν ᾖαἰν νν] «Πε Ρρ]αοε (Πε Όαμε- 
Γι] ογπαππεηί---Πεγδε]{ Πανίηρ {αεη Ι{ 1η Πεγηαπάς. Τηε Ὀεαυίγ απ 
οε]εσίῖα] ρ]ἱείετ οἱ (πε αίέίτε ψἰ Ἱπάαςαο Ἠεγ {ο ρυί οἩ (πε νγουρηί- 
6ο]ά «οτοπείἰ. Βιϊ αἰγεαάγ νΙ]] «Ώε Όε ατταγίησ {ου ἴε ἀεαά---ἰπίο 
8η α 5ΏαΓ6, ]]-{αἰεά-ννοιωα, ΥγΙ]] εις {α1], απά Ργερατγε Γογ-Πετςε]/Γτ]ε 
οοηδυηπιαίίοη οἱ ἀεαί]ι :---Ποῦ 5Πα11 66 εεζοαρε ίηε ρετί]. 

Απά (που, Ο παθδεγταῦ]ε-πιαἨ, Ο (που ψ]οκεά-μαςραπά, ἴπε ΚΙΠςΠΙαΠ 
οἳ Ρτίηςσε», {ογ-ν/απί-οί ρτιάεηπος ίλοι ατὶ ρτον]άΐηρ [ου (ΠΥ οΠί]άτεῃ 
ἃ Πε ἀοοππεά-{ο-ἀεείγασίίοη, απά α ἀγεαά{α] οχῖί ου ΙΥ Ὀτίάςα. {Η)11]ι 
ἐεαγδ.] Ο ντειο]εά-πααῃ, ν]ιαί α δίαίε αγί ίποι οἩ {Πε γεγρε ος! 

978. ἀυτά γ᾿ ἓν χεροῖν, ἵ8 ποῖ α τεδάῖης 
8ΗΥ ννργο βοαπά, α8 {αγ 5 Τ αἴη αννατε, 
Ῥυῖ αὖ Ἱππρεονοπιθηί Ὁγ Ῥοβου {τοιη 
οο]εσίητος αιά ννη]ο]ι ο οοη{θβδθ» {ο 
λανε «Ἠαηροἆ {ΓΟΙΗ ἀυτὰ ταῖν χεροῖν. 

980. χρυσεότευκτον, 1παάε οἱ ροἱά: πε- 
ειθέσθαι, έο ρίασε αγοιπὰ. 

984, πιοσλύψεται, 3. αἴηςπ. 1. Εαέ, 1Πά, 
πλῖά, ΟΓ προσλαμςάνω, ἕ ΊπΟΥΕΟὉΕΥ γεοεῖνο. 

908. ὂυ κατειδὼς, τιπ]ποιοϊπρίψ, ποί 4ἱδ- 
εεγηϊπρῖι, ποί ὑεῖπςρ εἴγοιπιαρεοί. 

989, ὀλέθριον βιοτὰνν α Ρεγπὶςϊοιι Ιψε, α 

Ιἵε ἀοοπιεᾶ {ο ἀεδίγιιοίζοπ. 
990. στυγερὸν Ῥάνατον, α βγζευοιδ ἀθαίλ. 
991. μοίρας ὅσον παροίχει.] Τ.ε πιεβη- 

ἵωρ ο ἴ]χεςθ (γθῬ ννογάλ [5 οεγίαϊπ]γ ποί 
οἶεας: {ογ ενα 86η5θ πηαΥ 8, ἐ]αί «άδου 
Πττ]ο ἆγεαπης οἱ {πε ἀγεαάξα] οα]απιῖ {168 
αἲ Ιαπά---ος ἰξ πιαγ Ὀθ, ]ιαί Ἰνε 5 πλ ς]ι 
αἰιετοά {τοπι {θ πια 6 ννας---οῦ Ἰαςί- 
Ιγ, ἴἶναί Ἡε 19 αοίπα1]γ [αίηρ ἔτοπα ρτεαί 
Ἰορες ἰηίο αἱ ΔΏγΑ5 ΟΕ πΙΙδΘΓΥ, 



πο 992. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Μεταστένομαι δὲ σὸν ἄλγος, [᾽Αντιστροφ» β’.]]- -|νν -Ινν τί -αᾱ 

ὦ τάλαινα παίδων |-ν|-ν|-- β’ 

μᾶτερ, ἃ φονεύσεις |-ν]-ν|-- γ΄ 

σὰ τέκνα, νυµφιδίων ἕνεκεν 9056 |» -Ιν -»ν- ν-- δ’ 

λεχέων, ἅ σοι προλιπὼν ἀνόμως ον -Ιν-Ινν-ίνν- « 

ἄλλη ξυνοικεῖ πόσις ξυνεύνω. |--ν|--ν-ν|-- ὅ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

Δέσποιν, ἄφεῖνται παῖδες δΐδε σοι φυγῆς, |--ι» -|--ἰ- ΙΙ» -Ιν- 

καὶ δῶρα νύμφη βασιλὶς ἀσμένη χεροῖν |--ἰν-|-ννΙν-ι»-Ι-- 

ἐδέξωτ”' ἐιρήνη δὲ “ἀκεῖθεν τέκνοις. 1000 |» -|- -|- -Ιν-||--ἰ-- 

ΜΗ. Εά. |» - 

ΠΑΙ. Τί συγχυθεῖσ᾽ Ἡστηκας, ἡνίκ᾽ ἐυτνχεῖς : | -ἰ- -|--Ι--ιν-ἰ-- 

ΜΗ. ᾽Α7 ἀ. |-- 

ΠΑΙ. Τάδ ὂν ξυνωδὰ τοῖσιν ἐξηγγελμένοις. [υ -Ι -Ιν-ἰ- -Ι|--ίν - 

ΜΗ. ΑΓ ἀτ µάλ ἀὖθις. Π. Μῶν τιν ὤγγέλλων τύχην |- -ν -|- -» -|- -» φ 

ὂνν ὀΐδα, δόξης δ) ἐσφάλην ἐυαγγέλου: ' 1006 |--|ν-[--]--[--ίν- 

ΜΗ. Ἠγγειλας ὃτ ἤγγειλας' ὂν σὲ µέμφομαι. |--ἰν-||--Ιν-Ιν-Ινν 

ΠΑΙ. Τί δη κατηφεῖς ὄμμα, καὶ δακρυῤῥοεῖς : [ν-(ν-||--ν-ι|--ι--] 

ΜΗ. Πολλή μ ἀνάώγκη, πρέσθυ᾽ παῦτα γὰρ 9εοῦ, |- -]» -|- -]ν -» -ἰν 

ΤΗΕ ΟΗΒΡΕΒ, ΑΝΏ ΕΝΟΙΠΙΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ. 

Δε µεταστένοµαι σον άλγος, ω ταλαίνα µάτερ παίδων, ἆ φονεύσεις σα τέκνα, ἔνεκεν γυμµεφί- 
διων λέχεων, ἆ πόσις πρόλιπων άνοµιως σοι ζυγοίκει άλλη ζυνεύγω. ΠΑΙ. Δεσποίναι δΐδε παί- 
δες σοι αφεί ται Φύγηᾳ και βάσιλις νύμφη εδέζατο δώρα άσµκενη χέροιν δε το εκείθεν ειρήνη 
τέκνοι.. ΜΗ. Έα. ΠΑΙ. Τι ἑστήκας συγχυθείσα, ὕνικα εύτυχεις; ΜΗ. Αι αι. ΠΑΙ. Τάδε 
ου ζυνώδα τοίσι εζηγγέλµιενοιο. ΜΗ. Αι αἱ µάλα αὖθις. ΠΑΙ. Μων αγγέλλων τίνα τύχην ουκ. 
οἴδα, δε έσφαλην δόζης ευάγγελου; ΜΗ. Ηγγείλας δία ηγγείλας ϱυ µέμφομαι σε. ΠΑΙ. Τι δη 
κατήφεις όµµια, και δακρύρροεις» ΜΗ. Πόλλη ανάγκη µε; πρέσου' γαρ ταύτα νέου 

ΤΒΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Ῥυί Ι ἀερ]ογε {γ αβῃϊοίίοη, Ο ιη[ογίαπαίε Πιοίπετ οἱ {πεςε οΠ]]- 
ἀτεῃ, νο υγ] παγάεγ {1γ ον/Ώ 5οη5 {ου {χε 5αΚε οἱ α παρί[αἱ Ὀεά, Ῥε- 
οβ15ε {ΠΥ Πιεῦαπά (Παγίηρ αραπάοπεᾶ 1 1η ἀεβαποε οἳ ἴπεε) ἴ5 
Πνίηρ να αποίϊπεγ υ{ε. | 

Τυτομ. [Επέετίπρ ωδ]ι Ηέάεα᾽ς ἔτωο Πέ[ε δοπ».] ἹΜαάαπη, ἴπεςε γους 
εοη5 αγε τεργίενε {γοπι ὈαηίδΠτηεΠΙ, {ογ (πε τογαἱ Ὀγίάε τεσεϊνεά ἴἶιε 
Ῥγεδεηίς σγασΙοιεΙγ ἰηίο Ίεγ Παπάς; απά Ώεηοε ίπεγε ἶς ρεαοε {ο γοις 
ομ]]άτεη. ΜΕΡΕΑ. Τμεί (πετε. Γυύτομ. ΤΗΥ δίαηᾶ γου οοη/{αφεά, εεεῖης 
γοι-αΓε-κιιοσεςεία]ὸ) Μενεα. ΑΙα5! Αα! Τυτοκ. Τμϊς Ῥεμανίοις ἴ5 
ποί οοηβϊδίεηί νηϊίΏ {πε Πενν Ι Ώαγε τεροτίεά. ἸΠερεα. Ί/οες τηε ! 
νοες πε σγεα(]γ ! αραἶη. 

Τυτομ. Ηανε 1 Ῥεεη Ὀπηρίης απΥ Ὀαά-ι]άϊηρς Ι Κπον ποί οἱ, αηἀ 
δἵη [ ἀεοείνεά ἵη ΠΙΥ ορϊπίοη οἱ Ρεῖης {Πε ΠιεβεεησεΓ-οί[-ϱοοάὲ ΜΕε- 
ΡΕΑ. 1 Ὄοι Ἠαδί τε]αιεὰ νν]αί (οι Ἠαςί γε]αίεὰ: 1 Ὀίαπιε ἴἶχεε ποῖ. Τς0- 
ΤΟΚ. ΊΗΥ Ρταγ, αγο γου ἀε]εοίεὰ αδ {ο γουγ «γε, απάἆ 5εάάίηρ {εαγβὸ 
Μευεα. θίγοης πεοεβείίγ αγσε5 ηλε, οἱά Παῃ: {ου {Ἴερε (Ππίησς (Πε αοά», 

996. ἅ σοι προλιπὼν ἀνόμως, το]ιῖοῖι Ίιε 1007. ἤγγειλας, 9. 8ἱΏς. 1. 805. Ἰπάϊς. 
Ἰιαυίπρ ἀθδετίεά ιιπ]αιυ 11 {ο ἔννεε---- αοί, ΟΕ ἀγγέλλω, πίιπέῖο. ς 

908. ἀφεῦται, 9. ΡΊΙΓ. ΡΓ88. ΙΠά. Ρ888. 1009. Ῥοτεοῃ δαγ {ναί Βγηποἷς πβΙ]γ 
ο{Γ ἀφίημι, Ι γεπιῖέ οἱ ἀδηπίοα. ἀθίεπάεά πολλή μ’ ἀνάγκη, ασαϊηκί Ὑαἱο- 

1009. Ηοτε {ο]]ονγεά {νγο 1ΐπες, ἀπρίῇ- | Κεπαεν, Ῥ]αηίφες», 1688. Ὑεἴ {ο πολλή 
σαΐεθ ο{νοεγεεἙ 9419 απά 920, Ὀυἳ ννηἰςἰι { γ ἀνάγκη, ΟΕ πολλή ᾿στ᾽ ἀνάγκη, πο «Ὁ]ες- 
Ῥοἵδοῦ 1αδέἱγ 5ίγεθ ΄πάΙὲ γερεέ [οι νιαίευει εου]ά Ῥε πια. 



ΜΗΔΕΙΑ. 1010. 8 

κἀγὼ κακῶς Φρονοῦσ ἐμηχανησάμ». 1010 |- |» -ᾖ» -ἰν -ἵ»-ἰ- - 

ΠΑΙ. Θάρσει' κώτει τοι καὶ σὺ πρὸς τέκνων ἔτι. |- -]ν -]]- -]ν -ᾖ» -» ω 

ΜΗ. λλους κατάξω πρόσθεν ἡ τάλαιν ἐγώ. |--(ν -|- -ἰν-Ιν -Ιν- 

ΠΑΙ. Ούτοι μόνη σὺ σῶν ἀπεζύγης τέκνων' |--ἰν -Ιν-ίν -ιΙν-Ι- - 

κούφως Φέρειν χρὴ Ἀνητὸν ὄντα συµφοράς. |--ἰ»-Ι--ίν-ίν -ἰ-- 

ΜΗ. Δράσω τάδ’' ἀλλὰ βαΐνε δωμάτων ἔσω, 1016 |--ἰν -ἰ» -ἰ» -[ν-ἷν- 

καὶ παισὶ πόρσυν δτα χρὴ καθ ἡμέρα». |- -]ν -- -]ν -]ὶν -ᾗ» με 

Ὦ τέκνα, τέκνα, σφὼν μὲν ἔστι δη πόλις, |- -ἰν -ᾖν-]» -Ίν-ι»»ν 

καὶ δῶμ), ἓν ὦ, λιπόντες ἀθλίαν ἐμὲ, |--|- -Ιν -ν ιν -ἰνν 

ὀικήσετ) ἀεὶ, μητρὸς ἑστερημένοι" |- -ᾗν -]- -]ν -ν -[ν ν 

ἐγὼ ὃ᾽ ἐς ἄλλην γαῖαν ἔἶμι δη φυγὰς, 1090 ]» -|- -|- -ἰν -ΙΙν -ἰν» 

πρὶν σφῶ» ὄνασθαιν, κὠπιδεῖν ἐυδαΐμονας, |--ιν-ι- ιν -|--ινν 

πρὶν λέκτρα καὶ γυναῖκα καὶ γαμηλίους |--Ιν-ν-|ν -ν-ἰ-- 

ἐυνὰς ἄγῆλαι, λαμπάδας τ) ἀνασχέθειν. |- -]» -]- -]ν -» -]» ν 

ΣΩ δυστάλαινα τῆς ἐμῆς ἀνθαδίας. |- -]ν-ν-[--ί--ἰ- - 

”"Αλλως ἄρ ὑμᾶς, ὦ τέκν᾽, ἐξεθρεψάμων, 1095 |--|ν -|- -Ί--»-Ι»- 

ἄλλως ὃ ἐμόχθουν, καὶ κατεξάνθην πόνοις, |-- -ιν ---ἰ- -ΙΙ--ἰν- 

ΤΗΕ  ΟΒΡΕΗΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΕΠΙΞΗ ΑΟΟΒΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

και έἔγω φευγνούσα κάκως εμηχανήσαµην, ΠΑΙ. Θάρσει" καὶ τοι συ κάτει ἔτι προς τέκνων. 
ΜΗ. Πρόσθεν έγω Ἡ ταλαίνα κατάζω άλλους. ΠΑΙ. Συ οὗτοι µόνη απέζυγης σων τέκνων 
χβη όντα Ἀγήτον φέρει σύµφορας κούφως. ΜΗ. Δεάσω τάδε’ άλλα βαήε έσω δώμιατωγ, και 
ποεσύγε παίσι δία χρὴ κάτα ἥμεραν. Ὦ τέκνων τέκνα, σφων δη μεν έστι πόλις, και δώμα, 
εν ὧν λιπόντες έµε άθλιαν, ομκήσετε άει, εστερήµεγοι μήτρος" δε έγω δη είµι φύγας ες άλλην 
γαίαν, πρι ονάσθαι σφων, παι ἔπιδειν ευδαίµιονας, πειν αγήλαι λέκτρα και γυναίκα και γαμή- 
λιους εύνας, τε ανάσχεθειν λάµπαδας. Ώ δυσταλαίνα της έµης αυθάδιας. ΄Αλλως άξεα, ω τέκ- 
να» εζεθρέψαµην ὕμας, δε άλλως εµόχθουν, και κατεξάνθην πόνοις» 

ΤΙΠΑΝΡΙΗΑΤΙΟΝ. 

απ 1, ἀε[ιρεγαίίησ Π], Πανε Ὀγοισῃηί-αῦοιί,. Τυτοκ. Ῥε οί εοὐγασε: 
{ου πο-άοιὈί γοι 1 γείπγη γεί (Πγουση-ίΠε-ἱηίοτγεςί ο (πε Ώογ». ΜΕ- 
ΡΕΑ, Ῥείογε-ἰΠαί-εγεηπί 1 Ψγείε]εά 5{α]] Πανε ΙαυπεΠεά οἵπεις! Τυ- 
ΤΟΠ. ομ ἆΓε ΡΥ-ΠΟ-ΠΠΕΔΠ (Ἠε-οπ]γ-ρεγεοη δεραγαίεά {τοι γοιγ ο]]- 
ἀτο: Τί Ρεπογες οπε-αβ-Εείΐης πιογία] {ο Όεαν ἀἰεαρροίπίπχευί5 νι - 
Πηεεκηεβε. ΜΕΡΕΑ. 1 Ι]] ἆο5ο:---Όαί σο (ἶχοιι ἰπίο {πε ρα]αςς, απά Ργε- 
Ραγε {ογ (πε γουί]ς ναίενευ 18 τοριιφίίε ος {Πε ἆαγ, [Ες Τωίογ.] 

ΟΠ! οπι]άτεη ! οπ]άγεη! γοι-ίνο Ἰανε, {οτ οεγίαῖη, α οἵιψ απά α 
ΠΙαηδίοη, ἵπ ψΨΠἰςΠ, Πανίηρ ἀεξεγίεά αιε {οΓ]ογη, Υε δ]αἰ] ἀννε]ἰ {ος ενες, 
ἀθδί]ίπίε οἱ α πποίἨεγ: {ος 1 τηνκί Ιπάεεά σο [ογίἩ απ εχἰ]ο Ιπίο αποϊῄετ 
ἰαμά, Ὀείογε Ἰανίησ-ἀε]ισΏι ἵπ γοῦ-(νναἶπ, απ 5εεῖης γοι Ποιιγίκ]---Ρε- 
{οτε αἀογπῖηρ γουγ παριΙα]ς, απά γοιιγ Ι[ε, αινὰ γοιν Ὀτίάαἱ Όσάς, απιά 
μο]άϊτπς αρ (πε Ισ]ίες -ίογσομες. [ Ἠοιγηβι(ν.] Οἱ 1 νακι]γ-ίο-ρε-ρί]- 
εἆ {ου ΠἩγ πητυ]γ (εππρεγ!. Το-πο-ρύγροκε ίπου, Ο οπΙ]άτον, Ώανε 1 
Ὀτουσὴί γοι πρ, απ {ο-πο-ρυγροςε ἰοι]εά απά Όδε ν/ανιεά νΙῃ σαγε5, 

1011. κάτει, 2. 8ΙΠΡ. Ρ1ΘΑ. 114. αοῖ, οἳ | ἶηρ», αλοισ]ι 18 ππογε (Γοφπθηί Ἰηΐευ- 
κάτειµι, τοπ; ἃ οοπιρουηά ΟΓ κατὰ | Ῥτοία[ἴοη ἵν νν]ν τοίογεη σε Το 5ήρ8οοπη- 
πηΏς ἐἴμι, όο. Ἔ]ε ρτεδεη! {επεο ος ἐἴμι | Της 1μίο ροτί. Φε ΑΟΤ5, χκνί. 9.3. 
απά 1ῖ5 οοπιροπςς, ηαδ νοιν (δαπθηίΙγ 1099. [πες] νε επ γυναῖκας, ὃν οι 
α Αιίατε οἱρηίβσα ίση, 45 νας πιεηῖουθά : ἴ]θ πιοίτο ννη] πο πἀποῖς, 
η (με πηοίο αἲ Υθνες 791, ο 1099. λαμπάδας τ᾽ ἀνασχέθειν.] 1 νι 

1019. κατάζω, 1. δἶτς. 1. ΠΗΤ. Ἰιῦ. αοἲ. ΟΗΔΙΟΙΠΑΥΥ {ου πιοίηθις {ο Όεαγ ΗΠσλτος 
ΟΓ κατάγω, ἀεάάου. Ἑημϊς εχριορδῖου ἵ {ογοῖος αἲ {ο πιατείασε ΟΕ νεῖ ο)ὴ]- 
απηυίσα 0118, 35 κατάγω 8 θενογα] πηθαῦ- ἀτθυ. Βεε ΤρηΗ. Αυ1,, ὀτ9. 

κ 



74 1097. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

στεβθὰς ἐνεγκοῦσ ἓν τύκοις ἀλγηδόνας. |- -» -|- -]ν -]- -]ν ή 

Ἡ μήν ποθ᾽ ἡ δύστηνος ἔἴχον ἐλπίδας σι» -Ί--ἰν-Ι--ινν 
πολλὰς ἐν ὑμῖν, γηροθοσκήσειν τ᾽ ἐμὲ, |- -]ν -]- -ἰ» -]- -ιν ” 

καὶ κατθανοῦσαν χερσὶν ἐ περιστελεῖ», 1050 |--(ν-Ι- -ἰν-ν-|--- 

ἕηλωτὸν ἀνθρωποισι΄ νν ὃ ὅλωλε δὴ |- -[» -]- -ν -ἷν -» εο 

γλυκεῖα Φροντίς' σφὼν γὰρ ἐστερημέν, | πω... 
λυπρὸν διάξω βίοτον, ἄλγεινόν τ΄ ἐμοί. | [ιν ντ ιν -||--ι-- 
“Ὑμεῖς δὲ µητέρ' ὀυκέτ᾽ ὄμμασιν Φίλοις |- -[ν -ν -- "ιν "ιν .. 

ὄψεσθ᾽, ἐς ἄλλο σχΏμ’ ἀποστάντες βίου. 10965 |--ιν -ᾖν -[» -]Ι--ἰ-- 

Φεῦ, φεῦ, τί προσ δέρκεσθέ μ᾿ ὄμμασιν, τέκνα; |- -]» -|- "ιν -ν -ν Μ 

Τί προσγελᾶτε τὸν πανύστατον γέλων 3 . "ιν .. "ιν "ιν -[ν . 

᾽Α) ἅἲ, τί δράσω; Καρδία γὰρ ὀίχεται, [τιν -||- -ἰ- -Ιν -Ινν 

γυναῖκες, ὄμμα Φαιδρὸν ὡς ἔἶδον τέκνων. [υ-ἰν -ἰν -ν-|--ιν- 

Ὃυκ ἂν δυναίμην' χαιρέτω βουλεύμµατα 1040|- -]» -]- -]ν -|- -]» ν 

τὰ πρόσθεν. ᾿Αξω παῖδας ἐκ γαΐας ἐμού». νι» -|--ίν-(|--ι- - 
Τί δεῖ µε, πατέρα τῶνδε τοῖς τούτων Μακοῖς |» -]ν » νᾗν -|» -|- ” [ω - 

λυποῦσαν, ἀυτὴν δὶς τόσα κτᾶσίαι κακώ : |- -ιν -]- -ιν -]- -ιν ι 

Ὃν δᾳτ᾽ ἔγωγε' χαιρέτω βουλεύματα. |--(ν -ἰἰν -ἰν -Ι|--ἰ-ν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΕΟΕΙΙ5ΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ενεγκούσα στέρρας αλγήδονας εν τόκοι. Ἡ µην πότε Ἡ δυστήγος είχον πόλλας ἔλπιδας εν ὕκειν, 
τε γηπεοθοσκήσειν έμιε, και κατθανούσαν ευ περίστελειν χέεσι, ζηλώτον αθρωποίσι’ νυν δε δη 
γλυκεία Φβόντις ολώλε’ γαρ εστερή μεν” σφων διάζω βίοτον λύπρον τε αλγείγον ἔμιοι. Δε ούκε- 
τι ὕμεις, αποστάντες κ άλλο σχήκα βίου, οψέσθε Φίλοις όμμασι κήτερα. Φευ; Φευ» τι προσ- 

δερχέσθε με όμμασι τέκνα } 2 Τι πεοσγελάτε τον πανύστατον γέλων» Αι αἰν τι δράσω» Γυ- 

υαίκες, γαρ κάρδια οἱ ίχεται, ὡς εἰδον Φαίδρον ὁ όμρια τέκνων. ΌΟυκ αν δυναίμην" τα πρόσθεν βου- 
λεύματα χαίρετω. Αξω ἑ έμους παίδας εκ γαίας. Τι δει µε λυπούσαν πάτερα τοις κάκοις τώγδε 
τούτων, κτάσθαι δις τόσα κάκα αὐτην; Ου δήτα εγώγε' χαίρετω βουλεύματα. 

ΤΠΑΝΒΘΙΑΤΙΟΝ. 

αἴιεγ ευ Πετίηρ Ὀ]ίίει ραηΏς5 ἵπ γοιγ ΡἱΓί19. Ὑεί αδδυγεᾶΙγ (πεγε-ννας- 
α-ίΙππε- ει αη[ογίαπαίε 1 Ἠαἆ ργεαί Πορες ἵΠ γοι---ίΠαί ψε νου] αδ 
νεἰὶ εεγῖεῃ πηε ἵΏ ΠΙΥ οἱᾱ αρ, ἂ5 ΝΏεη ἀεαά γοιι Ψοι]ά ἀεσεπί]γ ὁοΠι- 
Ῥοδε πιε ΨΥΙίΠ γουγ Παπάἆξ---α (Πίηπσ ἀενοιί]γ-ν]επεά ΟΥ Ππιοτίαἰς: που, 
Ἠογγεγετ, ἰΠῖ5 ρ]εαξίηρ απ/Ἱοϊραίίοη {ογ-σεγίαΙη ἴδροπε:---γεα, ἀερτῖ- 
γεὰ οῇ ποι-ίνο 1 πιεί ]εαᾷ α Πἰ[ε ἀγεατγ απά ἀο]ε[υ] {ο ππε! ἘοΥ ηενεΓ 
ΏΊΟΓΕ 54/1 γε, Πανίηρ ραβεεά ἰπίο αποίῃετ οίαίε οἳ εχἰδίεµοε, Ρε]ο]ά 
ΨΙ(Ὦ γοιγ ἆεατ εγες γοιγ πιποίῃετ | 

Ἡοεβ Πηε ! ΥοεΦΙΩε Ι ΨΗΥ ἆο 7ε]οοΚ ἆροηπ πε νΙίῃ γοιτ εγες, οϱί]- 
ἀτεῃ ὃ ΤΗΥ ρυί γε οη (Παί Ιαδί διη[]εξ ΑΙαδ! αἰας1! γ/]αί 5α/] Τ ἀ4οὸ 

[Το έἶε (Πογωδ.] Ο Ννοππεη, {ΟΥ ΠΙΥ Πεαγί {αἶ]5 Πε, ΠΟΥ -ίμαί 1 Ώανε 
δεεη πε 1ογ/{α] οοαηίεπαηςε οἱ ΠΙΥ εμΙ]άγει---- 

1 οαπηοἱ:---ἴογππει ρίαης, αἀϊει ! 1 νν]]] ίαΚκε ΠΙΥ Ὀογς οί (Πε γεα]πῃ. 
Ἡῃαί πεοεβεῖίγ {ον τηε {ο αβ]ϊοί (είν {αίΠετ Ὦ} (με πιρ[ογίαπες οἱ 
ίπερε Πἰ5 «οηΏ5, απἀ Πεαρ ἰψίσε ἂ5 ΠΙΔΠΥ οβ]απη]έ]ες ΟΠ ΠπιγςεΙ{ὸ Νοί ἴ 
Ιπάεεά! Έατε-γε-ιγε]ὶ Ῥίγροβδες, 

1081. ΤΗίε 8ΘΕΕΠΙΑ {ο ὃθ α παίιιγα! νν]ς[ι 1040. χαιρέτω, 8. 8ἵΠρ. ΡΓ6Β. ἵππρ. Βοἲ. 
ἵη ρατεηίς, ναί αῇί{εν 4εοεαδε (]ιεῖχ οἰί]- | οῇ χαΐρω, βαάάεο, απιὰ Ἰαβ {ου 15 ποπηῖ- 
ἀϊθη επου]ά ἆεσοεηί]γ «οπιροβε {πθηι, παίῖνε {θ πειίεΓ Ρ]ΗΓα] βουλεύματα. 

1056. ὄψεσθε, 2. ρ]ατ. 1. {ατ. Ιπά. πι]ά. 1049. κτᾶσθαι, ΡΙΘ5. 1η, πιά. ΟΓ κτάο- 
ο ος ὀψείω, ᾗ ἰωο]έ µροπ 90Υ δε]ιοἰά ευἰέ]ι 10. | µαι, 1 αοφμίγε ΟΥ Ῥγερατο. 

1089, ΕΟΓ φαιδρὸν Τ 480. ϱανθ τερπνόν 1044. 8οπηε 108 παύομαι βουλευμάτων. 
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Καΐ τοι τί πάσχω; Βούλομαι γέλωτ᾽ ὄφλειν, 1045 |--]» -|--Ι»-ΙΙν-]Ι-- 

ἐχθροὺς μεβεῖσα τοὺς ἐμοὺς ἀζημίους } |- -ἰ» -]μ -]ν -|- -ν- 

Τολμητέον τάδ᾽' ἀλλὰ τῆς ἔμῆς κώκηςν |- -]ν -]ν -]ν -ιν -]ν - 

τὸ καὶ πρόεσθαν μαλθακοὺς λόγους Φφρενή. [- -ἰ- -]- -ν ιν ιν» 

--ἷν-ἴ--ἰν -ἰ--ἰ-- Χωρεῖτε, παΐδες, ἓις δόµους' ὅτω δὲ μὴ 

1050 [» -]» -]- -]ν -ᾖ» -ᾗω ν 

--ἷν "ἷ--ἷνἷν-ἰν- 
δέμις παρεῖναι τοῖς ἔμοῖσι φύμασιν, 

ὤυνπω μελήσει. Χεῖρα ὃ ὂν διαφθερῶ. 

”Α, ὦ. ΜΗ δητα, Φυμὲ, μὴ σὐγ᾿ ἐργάσῃη τάδε. |- -|- -]ν-]ν ιν -» -]» ” 

Ἔασον ἀντοὺς, ὦ τάλαν' φεῖσαι τέκνων" [υ-ιν-|--]----Ι»- 

ἐκεῖ μεθ) ἡμῶν ζῶντες ἐυφρανοῦσί σε. [-ἰν ---ἰν-Ιν-ινν 

Μὰ τοὺς παρ “Αΐδην νερτέρους ἁλάστορας, 1055 |- -]ν-]--ιν-ιν -ι- ω 

ὀύτοι ποτ ἔσται τοῦθ’, ὅπως ἐχθροῖς ἐγὼ |- -ἰν -|--]ν-ι--ι-- 

παῖδας παρσω τοὺς ἐμοὺς καθυθρίσα,. |--ι----ιν -[ν-νν 

Πάντως σῷ ἀνάγκη κατθανεῖν' ἐπεὶ δὲ χρῦ, |--ι--|- -ἰ--Ιν-Ι-- 

ἡμεῖς κτενοῦμεν, ὁέπερ ἐξεφύσαμε». |- -ιν -[» -]» -» -|» - 

Πάντως πέπρωται ταῦτα, κὀυκ ἐκφεύξεταν- 1060 |- -|ν-||--ἰ- -|--Ιν» 

ΤΗΕ,  ΟΠΒΡΕΙ, ΑΝΡΟ ΕΝΟΙΙΞΗ ΔΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Και τοι τι πάσχω; ἨΒούλομαι όφλει γελώτα, µεθείσα τους ἔµους ἔχθρους αζήμιους» Τάδε 
τολικήτεογ' άλλα το καί πεοέσθαι µκάλθακους λόγους Φρένι, της έµης κάκης. Χωρείτει παίδες, 
εις δόµους" δε ὅτῳ µη Ῥέμις παρεῦαι τοις Εοίσι ύμασι, µελήσει αύτω. Δε οὐ διάφθερω χείρα. 
Α, α. Μη δή-α, δύµε, µη τάδε σύγε έργαση. Ἑάσον αύτους, ὦ τάλαν φείσαι τέκνων ζών- 
τες έκει µέτα ἥμων ευφρανούσι σε. Μα τους γέρτερους αλάστοξας πάρα ᾿Αίδην, ούτοι πότε 
τούτο έσται, ὅπως έγω παρήσω τους ἔµους παΐδας καθύδεισαι έχθροις.. Πάντως ανάγκη σφε 
κάτθανει’ δε έπει χρη, ἥμεις ὄίπερ εξεφύσαμιεν, ατοννύµεν. Ταύτα πάνγτωφ πεπεώταν, καὶ 
ουκ εκφεύζεται. 

ΤΕΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 

[Ππιϊπαείπρ.] Απά γεί σψ]αί 1 εαῇεγὸ Ώο 1 ν]δ {ο 1ης τιάἰου]ε, 
ῦγ Ιοανίης ΠΙΥ επεπηῖες απριη]δεάὸ Τήε ἀεεά τωδί ϱο ἀαγες :----ἴος 
πε (ας -Ὀγιησίησ-[ογν/ατὰ (επάετ (ποιισηίς 1 ΠΗΥ πηἰαά ἶ5 {πε εβεοῖ 
οΓ ΠΩΥ εοφαγά]οα. [Το {ο (άγεπ.] (ο, ΠΠΥ Ὀογς, Ιπίο {πε ρ8]ασε. [Το 
ΠΗετεεί[{.] Βαϊ ἰο Ὠίσα νν]ιο ἶ6 Ποί Ρρεγπη]ίίεὰ {ο Όε Ρργεδεηί αἱ ΠΙΥ εαοτῖ- 
ᾳοε, ψ]] 1ἱ ὃε οἱ εεἱ{-οοηοετη. [ Ηεσέα(ὔισίψ.] Χο, Ι ν]] ποί θιαΐη ΠΙΥ 
Ῥαπά. [Το ᾖετ οωυπ δοι.] Αἱα5! Αἰα5! Ίενεγ 5ΗΓΕΙΥ, ΠΙΥ 5οι1, πεγογ {Π]5 
ντ ηοι ρεγρείγαίε! Ίμεανα ίΠοεε υπῃΏεεάεά, Ο ντγείε]---θραγε {Υγ 
8οης: Πἰνίηρ γοπάετ ψ(Ἡ 9 {Πεγ ν]] ἀε]ὶρΗί (ἶεα. {5ίάε.] Νο ὉΥ ἴἶε 
η {εγηα] ΠοΓΓΟΤς (Παί-αγε- 1 Ῥ]αΐο, πενει εια]] είς Ὄε, (ναί [ εαβοτ 
Π1Υ Ὀογς (ο Όε ἱησυ]ίεά ὮΥ {[οεῬ. 

Βγ -α]]-ππεαης πημςί {Π6Υ ἀῑε----απά δίποε {ΠΕΥ Γης, νε, νο ὈγοισΏί- 
(πετη -ἰπίο-ίπε- ν/ογ]ἀ, ν]] 5ἰαγ (επι. ΤΗΙ5 ἱ5 {α11Υ ἀείειπιιπε-Όγ-ίαίς, 
απ «Παἰἱ ποί Όε αππι]]εά, 

1061. ἀυτῷ μελήσει; ἓέ εοὐζ ὃε ϱ «αγε ο 
πιδοί{: κελήσει, 9. ΣΙΠΡ. 1. Επ. 1πά. αοῖ. 
ο{ µέλει, οάτα εφ. Ἠετο ἸΠεάέα) πηῖπά 
ἱ6 ἵη ἃ οοηβ]οί Ῥείν/θεη ΓΕΒΒΟΠ απά ρα»- 
5ἱΟΗ. Όνίά ας ἀεπεαίες α δἴπαῖ]ας ννᾶ- 
νογίης ἵη 9 ἨΤο(απιόγρ]οβός, αθ {οἱ1οννβ: 
Τηοἱρίες εί ἀάδιίαις κοπρῖί---ἀαπιπάϊ- 

απς (αρέ]]ας: : 
Εί πό(αϊ---εί ἀέ]εί: πιάίαῖ: οπἹράίαπο, 

Ργοράίαια, 
1055. Ηάάὲδ ου Ρἰάΐο νναν ΚΙπρ ος Ἰο]!, 

Δηά {ο σοἆ ο{ ἀθεαί]ι αιιἀ {αποταῖ. Νο 

(εππρ]εβ ννοτθ γαῖδες {ο Πΐ9 ποποις, Ὦθ- 
ο819ε Ἡε να5 Παγά-Πεατίοἆ απά Ιποχοί- 
αβ1ε. Επιϊγεϊγ Ὀ]αε]ς νἰο(ῖπης, απά 98Ρε- 
οἶα]]γ Ὀ118, ννεγε έ]ε οη]γ βαοτγίβςες οἵ- 
{ετεά {ο Ἠϊπι, 

1057, παρήσω, 1. 8ΙΠΡ. 1. αί. 1πά. ος 
παξίηµι, οπιέ(έο νε] ρεγπι(ξέο. 

1059. Βοί]ι Τα8οατ απά Βτηποκ Ἱανο 
κτενοῦμέν γ’. Βαῖ γ’ 86επι τοάσπάαηξ. 

1060. πέπρωται, Ὦ}Υ βὔπισορᾶ {ος πι- 
περάτωται, 9.δΙΠΡ. ΡεΓΕ. ΙΠά. Ρᾷ88, οἱ πί- 
πρωµαι, ἴ απι ἀεσϊπεᾶ ὂψ./αἰς. 
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Καὶ δη ᾽πὶ κρατὶ στέφανος, ἐν πέπλοισί τε |- -ιν -Ίσνν]ν -» -ἰν ω 

νύμφη τύραννος ὄλλυται" σάφ᾽ ὀἱδ ἐγώ. |- -]» σἷν -ν -Ι»-ίν- 
᾽Αλλ’, ἐῑμ; γὰρ δη τληµονεστάτην ὁδὸν, |” -τω -]- -]ν -(» -ἰ» ” 

καὶ πούσδε πέκψω τλημονεστέραν ἔτι, |- -ι» -[- -[ν -ν -|» ὰ 

παῖδας προσεισεῖν βούλομαν. Δότ᾽, ὦ τέκνα, 10905 |-- -] λ -]- -|ν -ἷν -|υ ώ 

Αμ... 
---ἷν-ἰ--ἷ--ἲ-ἰν» 
--ἷν-ἷν -ἷν-ἷν-'-- 
--ἷν -ἷν-ἰν ἶν-ἰν- 

νότο |»-ἰ--ἰν -ἰ--ἴν-ἰ-- 
--ἷν-|-- ἷ--ἰν- 
--ἷν-ἰ--ἷν-ἶν-ἰν- 
|--ἷν-ἷ--ἷ-ἰ--ἰ-- 
--ἷν -ἷν-ἰν -ἷ--ἷνε 

δυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμµάτων, ᾖ101ὔ |- -ιν -]- -ν -ᾖ-ἷν . 

|-τ]ν-[σ-Ινἰν-ἰ-- 
ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΔΗ και στέφαγος ἔπι κράτι, τε τυβάννος νύμφη όλλυται εν πεπλοίσι’ έγω οἶδα σάφα. Αλλα, 
γαρ δη είµι τληµονέστατην ὅδον, Ναι πέµμψω τούσδε ἔτι τλημονέστεραν, βούλομαι πβοσείπειν 
παίδας. Δότε, ω τέκνα, δότε δέξιαν χέρα µήτρι ασπασάσθαι. Ώ Φίλτατη χειρ δε κάρα 

:. Φίλτάτον µοι, και σχήµω, και εύγενε προσώπον τέκνων, ευδαιμιογοίτον άλλα έκει δε τα 
ένθαδε πάτηρ αφείλετο. Ὦ γλυκεία πρόσθολη, Ωω µάλθακος χρως, τε ἠδίστον πγεύµα τέκνων. 
Χωρείτε, χωρείτε ούχετι είαι δία τε πεύσολεπειν ες ὕμας, άλλα γικώµαι κάκοις. Και μεν 
µιάνθανω δία κάκα µέλλω δεαν δε φύμος κρείσσων των ἔµιων βουλεύματων, ὕσπερ αίτιος µε” 
γίστων κάχων βεότοις. 

9 ὁ . λ δδτ᾽ ἀσπάσασθαι μητρὶ δεξιὼν χέρα. 
” / Ν ͵ Ω φιλτάτη χεὶρ, Φίλτατον δέ µοι κάρα, 

ν ιο] κ Δ 

καὶ σχΏηµα, καὶ πρόσωπον ἐυγενὲς τέκνων, 
-”ω ᾿ .ω να 

ἐυδαιμονοῖτον' ἀλλ᾽ ἐκεῖ' τὰ ὃ ἐνθάδε 
Χ 3 / ο ολς ω Δ 

πατηρ ἀφείλετ. ᾿Ώ γλυκεῖα προσθολὴ, 
εν θ ᾿ λ ω / ο) ε/ . 
ὦ µαλῦθακος χρως,» πνευμά Ίδιστον τέχνων. 

Γη Γη ”, . ΔΝ ΄ 

Χωρείτερ χωρειτ ὀυκέτ΄ ἐιμὶ προσθλέπει» 
«/ 9 5 ε ., 3 ΔΝ .ω ο 
οἵα τ ες υμᾶς, ἄλλα νιχωµαι κακοίς. 

ν / Ν ε.. ο. / ν. 
Και µανθάνω μεν, να δρῶν μέλλω κακά 

α: / 9 .ω Ἀ - 
οσπεθ µμεγιστων σιτιος χαχων βροτοῖς. 

ΤΒΑΝΡΒΘΙΑΤΙΟΝ. 

ΑΙτεαάγ, Ὦονενεγ, ἵδ {Πε οΠαρ]εί οη Πεν Πεαά, απά (Πε τογα] Ὀγίάε 
19 Ῥεγίκημίης {η {Πε τοῦες---Ι Κπον’ Ιέ ννε]]. 

Ῥυΐ ([{ου 1 απ πουν σοΐης α πιοδί.ἀϊδαιαὶ τοας, απά 5Ώα]] εεπά (πεδε 
ὮΥ α 5{1] ποτε ἀϊπια]) 1 πγῖεΏ ίο αασοδί ΠΙΥ Ὀογς. 

[Το τε Υοµής.] ἶνε πως, Ὁ εἰϊ]άτει, σῖνε γοιτ τὶρΏί Παπά (ο 
γουσ πιοίῃεγ {ο 5, [Επιὐγαοίπς έ]ε Οάγεπ.] Ο ἀεατεςί Παπά, απά 
Ἠεαά πιοςί ἀεαντ {ο Πε, απά (ποι {οτιη, απά ποῦ]ε οοιηίεΏαΏςε οἱ ΠΙΥ 
80ης, Ῥ]εεεεὰ Όε γε---[ Ροϊπεῖπρ ἀοωπιωατᾶς, ωλέὴ 5οὐ».] Όαί γοηάες: {ος 
α)]-εοπιίογί πετο γουΥ {αίπετ Ώας (αΚεη-αναγ. ["γεερ».] 

ΟΠ! εἶε διγεεί-επιρτασς! ΟΠ! (Πε δοῇς 5ΚΙΠ, απά αιονδί [γαρταηί 
Ὀτεαίῃ οἱ ΠΙΥ ολἱ]άτεη ! [Ουέγεοπιε.] (ο, 6ο ηΟ Ίοησετ απι 1 αὓ]ε 
(ο Ἰοο]ς αροηΏ γου, Ὀυί αΏη δυράμεά Ὁγ ἀῑρίγες». [Εχεωπέ Ομιάτεπ.] 

[Εεεουετύιρ.] Απά γεί Ι Κπογ ναί νι]αϊπους-ἀεεάς 1 απῃ-αὔΌουί {ο 
Ρετρείταίε: [Φογτοιυ/ιῖψ.] Ὀαί πιγ γᾶσε 156 τηβδίετ οϐ ΠΙΥ Γεβδοη---- 
νΠΙεΏ 16 {Πε σα.ε οἱ (πε σγεαίεςί α]απηϊί]6Β {0 ΙΠΠΟΓΙΔ]Β, 

1066. ἀσπάσασθαι, 1. 305. 1Ἠ{. πι]ά. οί 
ἄσπέζομαι, 1 Γοπά[ε ος Κδ8. 

4069, ἀλλ᾽ ἐκεῖ, δέ έλεγε, ε]ιαῖ 15, π έιε 
Ρἴοσπιη τέαῖπι οἱ Εἰμίο. Τὰ δ᾽ ἐνθάδε, {ογ 
ἔ]ιο ἐ]ῖπρ Ἰιεγε, πιεπαῖνα « ἐδε επ] οψπεπί8 
απᾶ ρ/εαδμγες ο ἐιῖς (ει 

1070. ἀφείλετο, ὃ. 5ἱ156. 3. 805. 1πά. 
ση]ά. Ο{ ἀφαιρέω, ἶ ίακε αιθαη. 

1078. Ἠ/πεπενοθυ {16 αἀ]οσίϊνα ὅτος ἵΒ 
{ομοννεᾶ ὮΥγ τε απ αΏ ἱπβη] ίνα πιους, 1έ 
ἐδ8 Ὄνε ραπις ΠιΕΑΠΙΩΡ αξ ϱιόο ΟΥ Ρύδδιπη 

ος ἴἶιε Σ,αΐ1ῃ8, ΟΓ δύγαµκαι Οἱ ένο ΤεεΚς. 
1076. Τήτετα!1ψ, θέ τη παῖπά 5 δίΤτοπ- 

6ου ἐ]ιαπι π εοιιπβεῖς, ἴ]αί 19, Ψ{άεο Ἰπε- 
Πότα, ρτουόραε-- ἀειεπίότα δέηποτ. Βεε 
Ονιώ 5 Μεϊαπιότρ]ιοδᾶς, νι, 90. 

1076. ΑΙΙ ειε τεα] εν]]ς 1π Ἰ{ε, ρα Ης 
απά Ρτίἰναίε, απίδε {Ποπη {πε ἀείΠγόπθ- 
πιθηί οΓτθᾶδοῦ ὮΥ πητη]γ Ραβρίοης, απά 
(1ο ἀιδβσιιγθηιθηί οί πες ἁῑνῖπε {οτπι Ὦγ 
Ιιθ]Ηκῃ Ργε]αάϊσεν απά «αρετβα{ἴοη. Ὅέπ- 
ο 6πίπιος, φμῖ εαέίετα υέπεῖθ. 
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ΧΟΡΟΣ. 
ώ / 3 / 

Ι ολλάνις ἠδη διὰ λεπτοτερων 
λ ε μύθων ἔμολον, καὶ πρὸς ἆ µήλλας 

” / Ἀ Δ Δ 
ἠλθον µείζους, η χεῃ γενεαν 

9Πλυν ἐρευνῶν' ἀλλὰ γὰρ ἔστιν 
, υ κ - 

μούσα κοιν ἡμῖν, η προσοµιλει 
/ μ, ὁ / ΡΗ ]ῤ. 

σοφίας ενεκεν᾽ πᾶσαισι μεν ου 
.. Δ Δ / 3 . 

παύρον γαθ δη γένος, εν πολλαις 
κ 5 
εύεοις ἂν εσως 

ὀυκ ὠπόμουσον τὸ γυναικῶν. 

Καὶ Φημὶ βροτῶν, ὀέτινές ἔισιν 
/ 3/ .» / 

πάμπαν ἄπειροι, μὴ εῴυτευσαν 
ο / 3 5 / 

παῖδας, προφέρειν εις ευτυχίαν 

τῶν γειαμένων) 
« / 53 δ ..9 / 
ον μεν γ ἄτεχνοι, ὃν ἄπειρσυναν 
3 7 Ν ) 
ἐίθ᾽ ηδὺ βροτοῖς, ἐντ ἀνιαρὸν 

- / 4 Δ / 
παῖδες τελέθουσ ουχ τυχόντες, 

- ὑζὴ 3 / πολλῶν µόχθων ἀπέχονται. 

ο --- 
[-τ]νν Εννς  -- 
ο... 

1090 |-νν|--ἰ-ν-|-- 
|-ν»|- -[-ν -|-- 

[νυν συ Ι-είνν- - 
μμ ο”... 
|--ιν-- κ  αεμα 

1056 |-νν]--[νν-ί- δε, 
|--ί --|-νν|-- {δει 34 

ἱ-νν]|--|-νν]-- σα π- 

|--ίνν -ἴ--ἷνν- 
άλας πώ 

1090 |--ἰνν -Ινν -ίν»- ο 4 

ο... ἍἹὑἑ 
υπ .... 
ο - 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝάΙΒΗ ΑΟΟΕΒΝΤΟΑΤΙΟΝΟο 

ΧΟ. Πόλλακις ήδη έμεολον δία λεπτότερων μύθων, και ήλθον προς µείζους ἀμλλας,  χρ” δή: 
λυν γένεαν ερεύναν᾿ άλλα γαρ και ἥμιν έστι μούσα, Ἡ ἕνεκεν σόφιας προσομίλει' ου µεν πα- 
σαΐσι' γαρ ίσως δη αν ἑύεοις ΕΥ πόλλαις γυναίκων ου παύςον γένος Το απομούσονο Και φήμι βεύ- 
τῶν, ὄτινες είσι πάµπαν απείροι, µήδε εφυτεύσαν παίδας) πρόφερειν εις ευτύχιαν των γειά» 
µενων’ γε μεν ὁι άτεκνοι) απεχόνται πόλλων µόχθων δία απειρόσυγαν είτε παίδες τελεθούσι 
ἅδυ βεότοιςν είτε αγιάρογ, ούχι τυχόντες. 

ΓΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝε 

0ποκυύ8. ΜαΠΥ-ίἶπιες Ώείογε-ποῖγ Ἠανε Ι σοπε (μτουσῃ πιογε εαβ/ί]ε 
αγσιπηεηίΒ, αιιά οοΠΏε {ο ργεαίει Ψταηρ]ίηΡΒ, (ΠαὮ 1 5α1(5 {λε Γαἶτ αεχ 
(ο πο]ά; απἀ γεί ννί 18 ἀνε]] α πάσα, ν/ο {ου πΥ]δάοΠη5 8αΚα «0η- 
[αυυ]αίος:----ποῖ 5ο γὮ αἱ]---ίου Ι{ 18 Π]κεἰγ Ιπάεεά γοι ννου]ά απά 
ΔΠΠΟΏΟΡ ΠΙΑΠΥ ΨΟΙΠΠΕΩ Ὀμί α 5εαυίγ πηρες σἰ[εά- Ὦ πααδίς, 
Νου [ 8αγ ίΠαι οἱ πιοτίαἰς, (ποςε Νο αγε αἰιοσεί]εγ οἨΏαρίε, απἀ 

μανε πενεν Ὀεσοίίεῦ οΠ]]άγεη, εχοεεά ἵπ Παρρίηεςς {Ίοδε γ/Πο Ώαγε: 
[ου εεγίαϊη]γ {Πεγ ἰμοαί αγε οἨ]]ά]εςς, αγε εχειηρί {τοῦ πιαΏΥ ἰτοιῦ]ες 
τουσ] αΏ Ιπεχρετίεηςε ΨΠείπεν οβδρτίησ ὃὋε α 1οΥ {ο πιοτία]5, ο α 
δΟΓΓΟΥ-----ΠΕΥεΥ Πανίηρ-]λαά 8ΗΥ. 

1079. Βτυπο]ς ε1(εά μείζους ἤλυθον. 
10681. προσομιλεῖ, 9. δΙΠΡ. ΡΓ68. 114. 

αεί. Ο{ προσομιλέωφ ο0πυέγβοτ, ἵ ευπυετβο. 
1089. σοφίας ἕνεκεν, ΓοΥ ἔ]ιρ δα]εο ϱῇ ιοἱ- 

ἄοπι, 1.6. ο) {εαε]ῖπρ' ιοϊδάοπο. 
1086. ΤΕ Πϊ8 νογαο, ἵῃ βενοταὶ οἀτιῖομς, 

ἵ8 Ρῖνεμ ἂ5 {Ο11ΟΥ/6Σ παῦρον δὺ γένος ἐν πολ- 
λαῖσιν, Ν]ο]ι ἶ απάοιὈ{ες]γ ρυγίους, 
αἶηοε {ια Ἰαδί »γ]]αθρ]ο ἶ9 ποῖ α δροηάσο 
Ῥυΐ α {τουίοθο; δοΙΠ6, Πονγενει, Γ6πιυνθ 
Ό19 ἀἰπιοιγ ὈΥγ ἱπδορίης γ΄ ατ ἴπο επ 
ος (16 1πθ6. Οἶπεγε μανο τθαἆ παῦρον δὲ 
δὺ γένος ἓν πολλαῖς, Νι]ο]ι ἵ Γαα]{γ Ίη ἔἶιο 
βεςομά {οοι: Όῖ Ἰάακρτανς, {ο τοπιθάγ 
Όμς, οὔεγεά τόδε {ου δὲ, νοιγ οοττοςῖ ἵπ- 
46 ἵπ ας {ΑΙ 48 (ο πιοίγο {8 ϱ0ΙΙΟΘΥ- 

πθά,. Έοτεοη {ΟΥ νατίοιδ (ποῖ απρ]αιιεῖ- 
ΡΙ6) γοᾶςοΏς οἰαηρες τόδε {0 γάρ. 

1089. τῶν γειναµένων, ΡΕΗ. ΡΙΗΓ. 1. Δ0Γ. 
ρατῖ. ἰπά. Ο{ γείγνοµαι, Ροθ/{ἱσ8Ι1Υ ΕΟΓ γίνο- 
και ΟΓ ΤΑἴΊΙ6Γ γίγνοµαι. Τε Εγθί αογδῖ 
μιά ά]ο οἱ (5 νοιΏ, ἐγειάκκην, ἵδ νΕΓΥ 
ο/ίθη ιιδεά 1η {πο αοἰῖνο δεηςε, ϱέπιῖ, { 
Ίιαυε θεροέίοπ, ον ὑγοιιρέ-[ογέε. 

1090. Μαπγ ΜΡΒΕ. λανε ὁν μέντ᾽ ἄτεκγοι. 
1098. τελέθουσι, Ὁ ὀτῖοῦ {ου τελέθοντι ὃ. 

ΡἰαΓ. ῥγο», ἴπά, αοῖ. ΟΕ τελέθω, { ὐθεοπιο. 
Τυχόντες, ΠΟΠΗ. Ρ]ΗΓ. π]αδς. 2. 40Γ. ρατί. 
οΓ τυγχάνω, 1 οὐέαίπ. Τ18 ν]ο]ε ος Εῑῖ5 
ομοταῖ οἆο ἶν απαραίῖο Ππιθίτθ, οουδ]δί- 
ἵηπς οὐϊογ οἱ ἀϊπιείοτε, Όπί οομία μίας 
ἃ {θνν πιοποπ)εῖοῖς απά ράγαΠΙΙᾷς8. 



18 1094. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ε. δλ / Ε λ 5 3/ 
Οµσιν ὃε τέκνων εστιν εν ὀΐχοις 

γλυκερὸν βλάστημ’, ἐσορῷ µελέτη 
|-]κ κε εντ -- 

1095 [ων ιν ν -ἰν ν'- 

κατατρυχοµένους τὸν ἅπαντα χρόνον᾽ Γεν -νν ντ -ινν- Ἵ 

πρώτον μὲν ὕσως ρέψουσι καλῶς, |-- -]ν . -]- -[ν -- ε 

βίοτόν 9) ὁπόθεν λείψουσι τέκνοις" 
”/ πας , 23 δν / 
ἔτι ὃ) ἐκ τοντων, εἰτ επέ Φλαυύροις, 

[εν κ]νν-]--ίνν- 

ων -ἰ--ἵσννι-- 
ἔίτ᾽ ἐπὶ χβηστοῖς 1100]-ν-|-- ι αἱ 

μοχθοῦσι, τόὸ ἔστιν ἄδηλον. |- -ν ω -]» ν -ιν Σν αι 
"Ἐν δὲ τὸ πάντων λοΐίσθιον Ίδη |- ν υ]- ιν ν]- - Μι «/,. 2, 

πᾶσιν κατερῶ Ὀνητοῖσι κακόν' |- -]ν Ὕ-ι- -]κ ρα ] 

πα Δ ο ε. 
καὶ δὴ γὰρ ἅλις βίοτόν 9) ἔὔρον, 

"6 .] 

σώματά 3 ἥθην ἐισΆλθε τέκνων, 
/ κ. ὁ ο”. δὲ / 

χρηστοί τ΄ ἐγένοντ᾿ Εν δὲ κυρῆσει 

δαΐµων ὁῦτος, Φροῦθος ἐς Αίΐδαν 
/ 

9ώνατος προφέρων σώματα τέκνων. 
. ο ” ”/ 

Πῶς ὀῦν λύεν πρὸς τοῖς ἄλλοις 
/ 2) / ” / 

τήνὸ ἔτι λύπην ἀνιαροτάτἍ» 

1106 |-νν]|-τ--ίνν- 

|-τ]κνἴτνν|-- 
|--|--Ι-ννΙ-- 
ἱνυ-]νν -||-νν]|-- 

ο... 
1110 δέος ολα σλασ 

|--ιν-- : ΄ 

κάν ες ο το 

/ «/ 
παίδων ΕΝΕΚΕΥ 

Ὀνητοῖσι Φεοὺς ἐπιράλλειν 

ΤΗΕ, ΟΠΡΕΗΒ, ΑΝΕΡ ΕΝΕΠΡΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε δΐσι ἐέσπι γλύκερον βλαστήμα τέκνων ΕΥ οἴποις, ἐσορω πατατρυχόµενους Τον ἁπάντα χρό- 
νον μελετη" πρώτον μεν ὅπως Ξεεψούσι κάλως, τε ὅποθεν λειψούσι βίοτον τέκνοις δε ἔτι εκ 
τούτων, είτε μοχθούσι ἐ έπι Φφλαύροις, είτε έπι χρήστοις, τόδε ἐστι αδήλον. ἨἩδη δε πάτερω ἐν. 
κάκον το λοίσθιον πάντων πάσι «γητοίσι" και δη γαρ τε Εύρον βίοτον ἅλις τε σώματα τέκνων 
εισήλθε ἥθην, τε εγεγόντο χρήστοι’ δε, ει ὀύτος δαίµιων κυρήσειν Νάνατος πρόφερων σώματα τέκ- 
γων ' φρούδος ες ᾿Αίδαν. Πως ουν λύει Ψέους επιθάλλειν Ἀγητοίσιρ προς έτι τοις άλλοις, τήνδε αγι” 
αβότατην λύπην ἔνεκεν παίδων» 

ΤΠΑΝΣΙΙΑΤΙΟΝ. 

Έοτ {Ἠοςε γ/ο Ώαγε α 5νγεεί δίου]ς οἱ εΠΙ]άτει ΤΠ (πεῖν Ώουςες, 1 οὐ- ἳ 
βε!νε Ιναδί]ηρ αἵναγ (Πεῖγ ννποία (ἶπιε ἵη 6.Γε; βγεί Ιπάεεά 5 ἰο Ώονγ | 
εγ δια]! τοαν (επ τερρεςίαὈ!γ, απάἀ πεχί ΡΥ.γγμαί πιεαης {ΏεΥ 5Ώια|1 
Ιεᾶνα δαρροΓί {ο ἰπεῖγ οβδρτίηρτ---Θιΐ 5611] αίτετ αἰ, νΠπείμεγ {εγ αγε 
ἰοήἱηρ {ου ρτοβἱραίε», οἱ {ος α-ρΙοΙδ-ρΓοΟΡεΗΥ, ἶδ α (Πίηπς αποετίσίη, 

Νους, Ώονενετ, 1 νι] ΠιεηίῖοΏη οπ6 ογΙ] {πε βτεαίερί οἱ αἰὶ {ο αἱ] 
πιαηΚ]Πά: «Ἱρροςε {Πεη {λαί ἴΠεΥ Ώανε {ουπά ργογ]δῖοη εποισῃ, απά 
(Ἠαί (Πο Ῥεγεοις οῇ {Πεῖγ ομἰ]άτεη Ώανο αττίνεὰ αἲ κπαηῃοοςἆ, απά (ἶαί 
πε ομ]]άτεη (Πεπηξε]νες Ώανε (αγπεά ουί σοοἆ 5 γεί (1 εἶναι εαΓκεά- | 
Παε]ς αἰίεπά (λειι) ἀεαίῃ, Ὀεαγίπρ-αΝάΥ {Πε Ὀοά[ες οἱ (πεῖτ ΡΤΟΡΕΗΥ, | 
ΠεείΣ {ο (με «Παάες-Ὀε]οιν. Ηον, (πετείοτε, ἵδ-Ιί-ρτοβίαβ]ε (παί (πε 
6ος Πεαρ αροη ππογίαἰ5 1η αἀάῑίιοη εγεη {ο οίῃεγ 'Ψοε {5 πιοδί-]ί- 
ἰού στίε[ οη αοσοιηυί οῇ οβ]άτεῃ ὃ 

1096. κατατρυχοµένους, 8ος. ΡΙΗΓ. Πᾶ8. 
ΡΙ6Α8. Ρ4ΓΙ. Πηῖά. ΟΕ κατατρύχω, 1 τὔρα) 
ος γιῦ ἆοιση. 

1100. ἐπὶ χρηστοῖς, ΓοΥ ἐῑιε ϱοοἆ οἵ υἱγ- 
ἐποιδ, οἳ γαί]ιθι; έ]ιο ιδεΓιαἰ. 
 4105.Όπο τοαίης ος Ες νειςε ἰ5 σώ- 
µατά τ ἓις ἥσην ἦλθε τέκνων---8Ι1Ο{118Η σώ- 
μµατ᾽ ἐς ἥθην ἤλυθε τέκνων--- ἃ (νά σῶμκα τ) 
ἐς ἥθην ἤλυθε τέκνων. Ο αἲἲ 11θλο, 1/1 πιαΥ 

βεέπ]8 {νε Ὀθεί, απά Ῥογβοπ) ἀροϊάεάΙγ 
Όιε πηεχί. 

1106. ἐγένοντο, 8. ρ]ατ. 2. αοἳ. Ἰπά. πῃ. 
06 γίγνοµαι ΟΓ γίνομαι, ᾗ Ὀ6εοππο. 

1107. δαίµων ὀὗτος, ἔ]ιαί 4ΕηΙΟΠ, ΠἹεαΠ- 
ἵηρ 6 ογιεὶ /αέο. Τε ννογᾷ δοίκων α]σηῖ- 
{ος οἶί]ετ α σοοᾶ οἱ 4η εν]] ρομῇϊ16, αἲἩ 
66 αησε] ος σέ ο. α ϱοῦυ]η ἀαπιηθι «Ὁ 
απά {ποπ 1ἶιο οοπίεχί ρεπετα]]γ πουςί 

ν οπίαγε {ο Ρίνο πιν ορ]μίοη, {ἶιο εοζομὰ { υο Πμβεννοἆ νν]οῖι ος ἴἶχε έννο ἶ6 ππεαυ{. 
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Φίλαι, πάλαι τοι προσµένουσα τὴν τύχη», |» -]ν -]- -ἰν -ν -|» ώ 

πε σα γην 
1115 |--]»-ᾖ-- -ἰ--ἰν- 

| --Ιν ιν -ί- 
ον κ νὰ κά. 

καραδοκῶ τάκεῖθεν ὁ προθήσεται" 

καὶ δὴ δέδορκα τόνδε τῶν ᾿Ιάσονος 

στείχοντ ὀπαδῶν, πνεῦμά τ᾽ ηρεθισμένον 

δείκνυσιν, ὡς τι μαινὸν ὠγγελεῖ κακόν. 

ΑΓΤΓΕΛΟΣ. 

”Ὢ δεινὸν ἔργον παρανόμως ἔιργασμένὴ |- -Ίν-]-ν »]ν -]- -Ίν - 

|--ἷν-]ν-ἰν-]ν-- 
1150 ᾖ -ᾖ-ἷ--ἰ--ἶν-ἰ-- 

. ” / π4 

Μήδεια, Φευγε, Φευγε, µΏτε ναΐαν 
υ. » 19 / “9 4 ὃ σἡ 

λιπουσ απηνην, μητ οχον πεὀοστιοη. 

ΜΗ. Τί δ) ἄξιόν µοι τῆσδε τυγχάνει Φυγῇς; [ν -ἰν -|- -ἰ- -ᾖ» -ἰ- - 

ΑΓ. Ὄλφλεν Ὦ τύραννος ἀρτίως κόρη, |ν -[» -» -ᾗν -ν -]ν ν. 

Κρέων 9) ὁ φύσας, Φαρμάκων τῶν σῶν ὕπο, |» -» -]ι- -]ν -]-- -ἰ» ν 

--]νἰ--ἷ--ἷ--ἰ-- 
1190 [νο ν κ θνε]ν» 

ΑΓ. Τό φής: Φρονεῖς μὲν ὀρθὰ, κὀυ µαήΐνει, γύναι, |--|ν-Ι»-]--[--ινν 

--ἷν-ἷ--ἷ--ἷ--ἷ-- 
Γ-"ν-ἷν -ἰν-ἷν-Ι-- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ἘΝΟάΙΠΙΒΗ ΑΟΟΕΝΤΕΟΑΤΙΟΝ. 

ΜΗ. Τοι προσμενούσα πάλαι την τύχην, φί (λαι, καράδοκω ὃν τα Εκείθεν προθήσεται’ και δη δε- 
δόρκα τόγδε των οπάδων Ιάσονος στειχόνταν τε Ἠρεθίσμεενον πγεύµα δεικνύσι ὡς άγγελει τι κά- 
κον καίνον. ΑΓ. Ω Μηδεία, παβάνοµως ειεγάσµενη δείνον έ ΕΡΥΟΥ φεύγει, Φεύγε, λιπούσα μήτε 

γάϊαν απήνην, μήτε πεδόστιθη ό ο. ΜΗ. δε τι τύγχανει μα άξιον τήσδε φύγης» 7 ΑΓ. Ἡ τυ- 

θάννος κόρη άρτιως ολώλε, τε Κρέων ὁ φύσας, ὕπο των σῳν φάρμακων. ΜΗ. Είπας καλλίστον 

κύθον, δε ήδη το λοίπον έσει εν έμοις ευέεγεταις χαί Φίλοι». ΑΓ. Τι φης} Φβόνεις μεν όεθα, γύ- 
ναι και ου µαύει, ἥτιςι ηκίσµεν ἔστιαν τυράννων, χαίρεις Νλυούσα, καὶ ου Φόδει τα τοίαδε; 

ΜΗ. Κάλλιστον ἔἴπας μῦθον, ἓν δ) ἐνεργέταις 

πολοιπὸν Ίδη καὶ Φίλοις ἐμοῖς ἔσει. 

“ / ε / 2 / 
Άτις, τυράννων εστίαν Ἠκισμενη, 

αίρεις κλύουσα, κὀυ Φοθοεῖ τὰ τοιάδε; χαις ) 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Μευεα. Της ναἰέίης {οΓ-βοππε-(ΐπηε (πε εγεηί, ΠΙΥ [αἴγ-[γιεηάς, 1 
αιη-αηχ]ους-ίο-κποι που (ηε (Πίησ5 γοπάει γη] επ: [ΗΛ σγα(χῇ- 
σαΐοπ.] απά ΏοΟΥ { 5εε οηε οἱ ρου” 5 ρᾶρες αἀναποείπσ----ν]]ςί 18 
αρ]ιαἰεὰ ΌγεαιΏ Ιπάϊσαίος εμαί Ἠς οπγγῖες 6ο(η6 αά ηθινα. 

ΝΤΕΡΕΕΝΑΕΕ. [Επεγίης.] ΟΙ Μεάέα, (ἶχοιι- νΏο-Παξί-ΙπηπρίοιΙΙγ ρει- 
ρείταίἰεἆ α Ιουτίρ]ε ἀεεά, Πες, Ώεε, Ιεαν]ης πεϊίπεγ πανα] οματίοί, που 
Ιαπά-Ώοιαάίπο σα. 

Μευεα. Βιΐ ναί Ώας οσογγες {ο ππε ἀεδεγνῖησ οΓ{Πΐς ΠΙσΠεὸ Ἆες- 
ΦΕΝΟΕΝ. Τ{ε τογα] πιαϊά ας ]ηδί εχρίτεᾶ, απὐά Οτόοῦ Νο Ὀεραί Ἠος, 
ὮΥ ἴ1γ ερε!]-. Μενεα, ΊἨοι αεί {οἱά α πιοδί-ιγείοοπιε ίαἱε, απά Γγοιη 
(]5 εἴππε Γογνατὰ 5α]ί (οι ο αΏποηςσ ΠΥ Ρεπεί[αςσίογ απά {ΓΙεηάΝ. 

Μεδρναςκ. /Παί Φαγεςί (ποιι) Αγί ίπου τεα]]γ Τη {1γ γἱσΏί δεηςες, 
νοιλαὮ, απά ποί πας, νο, Πανίηρ ρο]]αίεά (Πε αΏοάςο οἱ γογα]!γ, ατὶ 
γε]οῖεεςὰ αἱ Ιεατίηρ Τί, απά ἀγεαάεδί ποί {πε οοΠδε(ΙεΏςες ὃ 

1119. ος καὶ δὺ, (πθ «ΟΠΗΠΙΟΠ γθαάΊης 
18 καίτοι, ἴ]νθ ΕΓΓΟΓ, ο ἀοιὈῖ, ος οοργ!δί». 

1116. Μικρτανο, ἀεσοίϊνεὰ (α5 Ώοἵβδοη 
ΙΠ{ΟΓΠΙΦ 18) υγ α οοτταρί ρυποίϊιαίίου, 6- 
ἀῑίοιι γ᾿ {ος τ’. 

1119. ναΐαν ἀπήνην, παναῖ ε]αγ]οῦ, πιθαΙΙ- 
{ης ὑοαί, Όανρο, οἳ δΗἱΡ, 1ος ατ]θἆ Γος 
εδεαρε, οἳ ὑεἰ]πά {ου ρυγεηέ, Απ οχ- 
ΡΙΟβ5ΙΟΠ Υ6ΤΥ ἱηί]αν ἴο (5, οσς 15 η 
Όνε Τρ]ήραιία ἴπ Ταάτῖδ, 410; οἱχ. νάϊον ὅ- 
χηµα, παυαῖ υελείε. Α 9Ηἱρ ἰὸ ποῖ απῇθ- 

ο 

απεπ!]γ είγ]εὰ Ὀγ (πε ροείβ ἅρμα Ναλάσ- 
σης, οιιγγὶεῖε οί {λε δεα, ΟΓ) 1π0τε {Τ6ΕΙΥ, 
οιαγίοέ ο) ἐλε Όσεαπ. 

11926. Φφεονεῖς μὲν ὀθὰ, ἀἄοδέ έ]ιοι τεα]ίψ 
επογοίθε- έιη Επ κίπε «αοιεῖεν ατὶρ εί ἓ 

1197. ήκισ σμένη, ΠΟΠΗ. 5ης. Γοπι. ΡετΕ. 
ρανί. Ρᾶδ8. ΟΓ ἀνκίσων 1 ἐγεαέ τοῦ {]ι αἰκάαίπ, 
ου, Γ ρτἱευοιδίψ α[Πῃίοί: τυράννων ἐστίαν, ἔῑνε 
Ἰτε-δίάε ο/ Κἰπρ, ἶ. 6. έλο τοψαί ραΐαοε ΟΕ 
Κἰπρν Γαποϊίψ. 8οπιο Ἠαὰνς ὀιχίαν. 

1198. τὰ τοιάδε, ἐιε διιο]ι- κε ἐλίηρς. 



50 1199, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ντ ἰν-[--Ιν-ἰν-Ιν 
1190 |” -ἰν-[--ἰν -Ι--ἰν» 

[τσ] -]-ἰν-ἰν -ἷνν 
|--]---]ν-ἰν-ἰ-- 
.... 
|--]»-ἰν-Ινἰν-Ιν- 

1195 [- -ἰν -[- -ἰν εν -ἰν- 
|--ἰνσ[-τἰνσἴνἰνν 
[.-ἷν -ἰ- -ἰν -ἰ---ἰ-- 
[.-]--ἷ- -ἷν-]ς-ἰνν 
|--]ν-ἰν-ἷνἰν-]νν 

"140 |» -]ν -]--ἰν-ἰν-Ιν- 
[--]ν -ἰ-ν-Ισ-Ινν 
[--]ν -[--Ιν-Ιν-Ινν 
[ντ]ν-ἰ---ἰ--ἴν-ἰν- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΗΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΙΟΑΤΙΟΝ. 

/ 5 Δ ω ω . 

ΜΗ. Ἔχω τι κἀγὼ τοῖσδε σοῖς ἐναντίον 
ως δι λόγοισιν ειπεῖν' ἀλλὰ µη σπέρχου, φίλος, 

, , | η) 3 

λέξον ὃ ὅπως ὠλοντο᾽ δὶς τόσον γὰρ ἂν 
/ « ” 3 , / 

τέρψειως ημᾶς, ἔν τεθνᾶσι παγκάκως. 
, κ. ας] λ 

ΑΓ. Ἐστεὶ τέκνων σῶν Ίλθε δίπτυχος γονὴ 
Δ Δ Δ ” ΔΝ / 

ἕὺν πατρὶ, καὶ παρΏλθε νυμβικοὺς δόµους» 
ή ε .. / . 

ἤσθημεν, ὁΐπερ σοῖς ἐκάμνοµεν κακοῖς, 
κ ΚΣ. ᾿ να ν 

δμῶες' δι ὥτων ὃ) ἐυθὺς ην πολὺς λόγος, 
Δ ΔΝ / λ ” 2 ω ἡ λ ῤ 

σε καί πόσιν σὀν νείκος εσπεισθαι το πρὶν. 
” ν) - 3 Δ 

Κυνεῖ δ) ὁ μέν τις χεῖρ, ὃ δὲ ἕανθὸν κάρα 
ὃ Ψζα Ν δὲ 3 Δ ὸ -” / 

παίδων" ἔγω δὲ κἀυτὸς, Ἠδονῆς ὑπο, 
/ ρω κ δε / 

στέγας γυναικῶν ξὺν τέκνοις ἅμ ἑσπόμην. 
΄ ων » Ν .- / 

Δέσποινα ὃ᾽, ἣν νῦν ἀντὶ σοῦ 9αυμάζομεν, 
Δ Δ , 3 ἃ ο. ὰ 

πρὶν μὲν τέκνων σῶν ἔισιδεῖν ἕυνωρίδα, 

πρόθυµιον ἐλογ ὀφθαλμὸν ἐις Ἰάσονα. 

/ / / / / μμ, / ΄ Π / 
ΜΗ. Και ἔγω ἔχω τι εἶπειν ενάντιον τοίσδε σοις λογοίσι' ἄλλα µη σπέεχου, φίλος, δε λέξον 
ὅπως αλόγτο" γαρ δις τόσον αν τερψείας ἥμας, ει τεθνάσι πάγκακως. ΑΓ. Έπει δίπτυχος γό- 
γη σων τέκνων ήλθε ἕυν πότρι και πακήλθε γύμφρωυς δόµιους, δμώες δέπες εκάρνομεν σοις κά- 
Χοιςς ἠσθήμεν' δε εύθυς ην πολυς λόγος δία ωτωγ» σε και σον πὀσιω εσπείσθαι το πριν γείπος. 

Δε µεν ὁ τις κύνει χείρα δε ὁ ζάνθον κάρα παίδων" Σε έγω χαι αὐτος, ὕπιο Ἡδονηςν ἕσπομην ἅ- 
µα ἕυν τέκνοις στέγας γυγαίκῶν. Δε δεσποίνα, Ἡν νυν Ψαυμάζομεν άντι σου, πειν είσιδειν ἕυ- 
νώριδα σων τέκνων, είχε προθύμµον οφθάλμµον εἰς Ιάσονα. 

ΤΕΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Μερεα. Αι-α]]-ενεηίς ἶ Ώανε κοιμεἰΠίηρ {0 8αΥ Ιη-ΓερΙΥ {ο {ποςθ 
Ψνογά» οὔ τπίπες νΏεγείογε Ὃε ποῖ 1η Ἠαδίε, ΠΙΥ {Γἱεηά, Ῥιί (εἰ πιο 
Ἠονν (Πεγ ρεγίδῃεά: {ος {ννίοε αν παοΙ γε (που ἀε]ίσηιί α5, ΙΓ (εγ 
ἀῑεά ἵΠ οοΠδΙΠΩΙΙαί6-ΙΠΙΕΟΓΥ. ΜΕΡΕΕΝΟΕΠ. Αξδ-εοοη-ας (Πε (γ/αῖη δεις 
οἱ (11γ ολι]άτει Ὠαά αγγῖνεά ντα (είν [αίπεγ, απᾶ Ἰαά επίεγεά (πε 
Ὀτίάα] ππαηβίο, νε ἀοιηεριῖζβ, Νο Παά Ῥεεη σγ]ενίης αί (Π1γ πλϊδίογ- 
έππες, τε]οίοεά: απά [ογίΏνγΙ{ επεγε ἵνας α στεαί τάπποΓ ἵπ οΓ εᾶΓδ. 
ἴπαί (που απἀ ΙΠΥ Παδραπά ἠαά αἀ]ιδίεά γοιγ {ογπιεγ αΙατγε]. 

6ο {ΠειεΙροΠ, οΠε Ἰΐδδες (Πε Παπά, απά αποϊἩες (Πε γε]ῖον’ πεαά οἱ 
{Ἠγ Ώογξ-- 765, Ιπάθεᾶ, 1 πιγδεῖέ, {ος γεγγ-σἰαάπες», αἀναησεά {ορεί]ει 
έ ἴπε γουίῃς (ο ίΠε αρατίππεη(ίς ο{ {Πε Ιαά1ε5. 

Ῥιαΐ ΠΟΥ πι]κίγεςς, οι ψ/ο Ὕεγε ΠΟΝ τενεγεηοῖης Ἰηδίεαά οἱ (ωεε, Ὀε- 
ωγε εἶιο ποτῖεεά (με ραῖτ οἱ {Πγ Ρογ8, ἤχεά εν ]ογ{0] εγε οἨ 1 άβοη. 

1190, σπέρχου, 9.ΔΙΠΡ. ΡΤ68. ἵππρ. πιά. | Ροιιπά πνογάς (πποςί οἳ έἶνεπι αἀπ]γα]γ 
οΓ σπέρχω, 1] απι αγἀεπέ ΟΙ ἴπ λαβί. 

1191. Ττ 19 ἁοιδι[α] υνθί]θγ λέξον δὲ 
πῶς, ΟΥ λέζον δ ὅπως ὃε ἴ]ιθ {Γι16 γεδά!ηρ. 
ΕΟΓ ὤλοντο 8ΟΠΙΘ Ἠ3νθ ὄλοντο. 

1199, τέρψειας, ἆΞό]]οὸ {οΥ ἕτερψας, 2. 
1ης. 1. ἄοΓ. 1πά, αοί. ος τέρπω, Ἰ ἀεΙιρ]. 
Τὶήν β:ό]ϊο αογὶδὲ πΊαΥ ἵπ σεπετα] Ὠθ γθ- 
ρατάεὰ μ6 Πε]οπρίηπρ ΡτορεΙ]γ {ο {1ε οΡ- 
ἰ8έΐνο πιοοᾶ, Παγκάκως, α]ίοβεί]ετ πιῖ- 
φεταδίψ. Ττᾶν 18 ο{ί6η ]οΐτθά ἵπ «οπιροεῖ- 
ΏοΠ {ο ἀεποῖε “«επϊγεῖψ, 88 πάγχευσον, 
αἰ]-ρο]ά οἳ οπ(τγεῖι-ροἶάεη:---παγκάκιστος, 
οοπδίπηπαίείη ὑαά: πάλλευκος, αἰέορεί]νεν 
ο] έει---παγκρατὺς, αἰῖ-ροισοη/μή. 1πάεεά 
ηο Ίαηριασε αβοιιπᾶθ πῃοχθ γη] «0ΠΙ- 

εχργεςρῖνε) (αη {νε ἄτεεζ. 
1198. δίπτυχος γονὺν 3η 14ἱΟΠΙ9 ἔ]ις ἐισῖη 

5εεᾶ ΟΥ ἐισαῖη ϱγοΡεπ. 
1196. ἥσθημεν, 1. ΡΙΙΓ. 1. 895. ἴπάι Ρ. 

ος ἥδω, 1 ἀεΙίριέ, ἔτοπα ἡδὺς, δισεεῖ. 
1198. κυνεῖ, 9. 5ἵηρ. Ρτο5. ἴπά. αοί, ος 

κυγέω, 1 |. Τη «ενεταὶ οἀϊίῖοης οί Ειι- 
Πριά6ς (ἐπί ννογά 15 ντουρ]γ αεεεπ/{εἆ, 
κύγει Ὀεῖηςσ ρΊνοη, Ὀ{ κυνεῖ Ἰη{οπάεά. 

1149. ξυνωρὶς ΡΤΟΡΕΣΊΥ ππεᾶη “-α ραΐγ 
αὐγεαδέ, νν]εί]ες οἱ Π0Γ8ΘΒ, ΠπΗΙεΒ, οκ- 
6η, ο: οίμεγ αηἲπαΙς, 

1148. ΤΗἱετα]]γ, ]ιαά Πιο ὑγίθ]ε 46 προ 
«Ἰάδοπ, α νθιΥ ΙνεΙγ εχρΓγεβΣῖοη, απά ο 
{αϊιλέο] ρ]οίυτο ος α {οπά ννῖίε, 

δν». α κ -- πα» 



ΜΗΔΕΙΑ. 1144. 9] 

Ἔπειτα μέντοι προὐκαλύψατ) ὄμματα, | ιν -ι--ἶν -ᾗν -ἷν ν 

λευκών τ’ ἀπέστρεψ ἔμπαλιν παρηΐδα, 1142 |- -ἰ- -|- -ἰν ν -]νν 

παίδων μυσαχθεῖσ᾽ ἐισόδους' πόσις δὲ σὸς |- -|» κ -] » -ν -]ν - 

ὀργάς τ᾽ ὤφήρει καὶ όλον νεώνιδος, |” -] . -ᾖι- - ν  Φ -ᾗν » 

λέγων τάδ' ὂν μὴ δυσµενῆς ἔσει φίλοις, |» τι -ἰ- ιν -ι-- 

παύσει δὲ 9υμοῦ, καὶ πάλι στρέψεις κάρα, |- -ᾖ- -]- --ν -ᾖ- -] .ν 

φίλους νοµήζονσ’, ῥύσπερ ἂν πόσις σέθεν’ 115050 |ν -] Ὕ-]- -ιν συ τν ω 

δέξει δὲ δῶρα, καὶ παραιτήσει πατρὸς |- -ἰν -ἰ» -]ν -]- -]- ω 

φυγὰς ἀφεῖναι παισὶ τοῖσδ, ἐμὴν χάριν. ιν -ι--ιν -ἴν-ιν- 

Ἡ ὃ’, ὡς ἐσεῖδε κόσμον, ὂυκ ἠνέσχετο, |- -ν . -ν -ᾖ- -[νν 

ἀλλ' ἤνεσ ἆνδρ; πάντα" καὶ πρὶν ἐκ δόµων |--ἰν-ἵν-]--Ιν-ἰν- 

μακρὰν ἀπεῖναι πατέρα καὶ παῖδας σέθ:ν, 1 140 |- -τν -]-ν «|ν -ᾖ--]νν 

λαθοῦσα πέπλους ποικίλους Ἰμπέσχετο. | » -]ν -ᾖ- -]ν -]- -]- ω 

Χρυσοῦν τε 9φεῖσα στέφανον ἀμφὶ βοστεύχοις, |--ν -ἵον |» -ᾖν -ι-- 

λαμπρῷ κατύπτεω σχηματίζεται κόµην, |--ιν-|--ίν---ἰ-- 

ἄψυχον ἐικὼ προσγελῶσα σώματος. [- .| “-]-κιν-- -ἰνν 

Κἄπειτ) ἀναστᾶσ ἐκ 9)ρόνων διέρχεται 1160 |--ν -ι--ιν -ἰΙ» -]ν» 

στέγας, ἁθρὸν βαΐνουσα παλλεύκω ποδὶ, |ν [υ | -ιν---ν» 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΙ, ΔΝΡ ΕΝ(ΕΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΙΑΤΙΟΝ. 

Επείτα μέντοι προ-εκαλύψατο όμµατα, τε απεστρέψε λεύκην παρήϊδα έκπαλι, µυσαχθείσα 
είσοδους παίδων δε σος πόσις αφήρει τε όργας και χόλον γεάνιδος, λέγων τάδε᾽ μη ουν. έσει δύσ- 
«κενης φίλοις, δε παύσει Φύμου, και στρέψεις πάλιν πάρα, υομειζούσα φίλοης ὀύσπες αν πόσις 
σέθεν' δε δεξει δώρα, και παβαιτήσει πάτρος αφείναι φύγας τοίσδε παίσι, έµην χάρω. Δε ἡ, 
ὡς εσείδε κόσμον, ουκ Ἠγέσχετο, ἄλλα ήνεσε πάντα άγδρι’ και πβιν πάτερα και παίδας σέθεν 
απείναι µάκραν εκ δόκων, λαξεούσα πέπλους ποίκιλους Μρπέσχετο. Τε Φείσα χεύσουν, στέφα- 

νον άμφι βόστρυχοις σχηματίζεται κόµην λάμκπρω κατόπτρῳ, προσγελώσα αψύχον͵ είκω σώ- 
µατος. Και επείτα, αναστάσα εν 3ξόνων, διέρχεται στέγας, ἄθρον βαινούσα παλλεύκῳ πόδι, 

ΤΗΑΝΡΗΕΑΤΙΟΝ. 

Α{ιογινανας, Ἰουγ/ενετ, 5ἱ16 οοιισεα]εά Ἰπθυ ]οο]ς5, απά {τιγποὰ Πορ [αἲΓ 
εἶεε]κ αφίἀς, ἀῑδιηκίως ἴπε επίγαησε ο ίπε ο]άτου :. Όαί (γ Παςραιιὰ 
αρρεαρες (16 αΏΡεΥ-{οε]ίπσς απ γεδεηέπιεπ{οξίᾗε γψουιβα]-αχαῖά, αᾱ- 
ἀγδσδίης Ώεν τας τ-----έ Τλοιι υέὲ ποί ὃς ο[/επάεά πλέι Γεπᾶς, θέ ιο[έ 
6έᾳδε βοπι {ιν ἀἱδρίέαδιγε, απ ιωῖ[έ ἐμγπ ασαἰπ ἐν εοιωίέπαπος, ἀεεπιῖπς 
αἱ Γζεπάς ἐοδε ἐ/ ἠδθαπᾶ ἀοεδ: ΙΙογέουεν ασοερέ ἐ]ιε ῥγεδέπέ8, απᾶ επ- 
ἔγεαί ο φοµγ Γαέ]ιενγ ο γεπαῖέ έ]ιε δεπέεποε-ο/- δαπίκπιεπὲ οἩ ἔ]εδε ῥοψ5, ΓοΥ 
31 δάᾖει. 3ο 8ηε, νΏση 5ἷμε 5ανν {πε ογηαΠηΕΠΙ5, γέ[ακοά ποῖ, Ὀυῖ ρτο- 
Πη]]δεά ενετΥ τΠίης {ο εν Παδραπἆτ---απὰ Ὀείοτε (Πεῖγ [αἴπετ απά (1γ 
ΡΟγΑΊγετε ροπε {αν [τοπη πο ρα]ασε, Παν]ηδ (αΚκεη 4Ρ (πε τοῦες ο[-νατί- 
οὐδ-Ώας 5ο ριί (οσα οη. Τπεη Ρἰπάϊίηρ ίπε σο]άει επαρ]εί γουπά ευ 
ίγοδβες, εις αὐ]αθίς Πε Ἰαὶσ ἵπ {πε ταβίαπί α/γγου, επη Ίπρ αἲ {πε Π{ε- 
Ιε5» {παρε οξμεε Ρεικοη. Απά ευ δες πεΠ/1γ, Παντηστίδεν [γοια Πεγκεαί, 
δἷιε {γανεγεες ίῃε αραγἰπχεη!5, εἰεσαπί]γ ἱτιρρίης ψΏ 5ο - Ψηίίε {οοἱ, 

1144. προὐκαλύψατο, 8. νίης. 1. αοτ. | Βπαποῖς, ὃ δ᾽, ὡς ἐσεῖδε---α]ί ΠΙΟΓΘ ΟΓ 088 
πά, οῖᾶ, ΟΕ προκαλύπτω, Ἰ Πίάε ἵπ [γοπέ. | ἀϊβετεηί ἔοπι Ῥοτεου)» τοαάίης, 

1145. Βτυηοῖίς οπηετοὰ τ’, απ Εου χό- 1154. ἤγεσεν 566 {16 Ππηοῖο 91 νου, 995,. 
λον γεάνιδος ης σανε νεάνιδος χόλον, α ναι, 1166. ἠμπέσχετον δ. δἵπσ. 2, Δ0Γ. 114. 
Ροβίτ]οη αάεβονίης οἱ σὐνηπιοπ(αξἶου. ) πιῖά οἱ 3 ἁμαέχω, Γ ριέ-οπ. 

1195. ἠνέσχετο, 8. διησ. 9. 4ος. ἴμά, 1107. τε θεῖσα, Ὀμῖ 50Π16 νεα τεθεῖσα, 
πὶά. ΟΕ ἀγέχω, Για ου ισἰέλαίπά. Τη | ανά οὔἶνοιν τιθεῖσα. 
Όπε Ρερ]ουίπς οἱ Ομ] ναιδο ΑΙά18 μας Πλ) 1160. ἀναστᾶσα, ΠΟΙΗ. δἶηςσ. επι, 93. 
ὡς ἐσεῖδε---Ε αδζας, Πδ' ὥς τ᾽ ἐσεῖδε---Δπᾶ | 80Γ. Ρατ. Οἱ ἀνίστημι. 

ΙΛ 



59 1162. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

δώροις ὑπερχαίρουσα, πολλὰ πολλάκις |- -τν -]- -]- -ᾖ- -ων 

πένοντ ἐς ὀρθὸν ὄμμασι σκοπουµέν». [» -ιν -ἷν -]ν -Ί» -ν- 

Τοὐνθένδε μέντοι δεινὸν ἦν Ῥέαμ᾽ ἰδεῖν) |- -[» -|- -]ν -ν -|ν κ 

[166 |- -ἰν -ἰ- -]ν -ἷν -ἷνν 
|--]» -ἰν-ἰν -ἷν-Ιν- 

χροιὰν γὰρ ἀλλάξασα, λεχρία πάλι» 

χωρεῖ τρέµουσα κῶλα, καὶ μόλις φθάνει, 

ὠρόνοισιν ἐμπεσοῦσα, μὴ χαμαὶ πεσεῖν. τν -ιν -ἷν -[» - 

Καΐ τις γεραιὰ Ἱεροσπόλων, δόξασά που |- -[ν -[- τν -]- -|» 2ἱ 

ἢ ΤΙανὸς ὀργὰς. Ἠ τινὸς νεῶν μολεῖν, |-- -[ν -]- -ἰν -ᾖν -ν » 

ἀνωλόλυξε, πρίν γ δρῶ διὰ ον ὡς 1170 . -ι» -ν -]» νι» » 

ο άς. λευκὸν ἀφρὸν, ος τ᾽ ἄπο |- -ιν -ιν -ιν -ν -]» υ 

κόρας στεέφουσαν, ἀλμά τ΄ ὂυκ ἐνὸν χροῦ. [» -ν -ᾖ» -]» -ν -ν ω 

Ἐθτ᾽ ἀντίμολπον ἦκεν ὀλολυγῆς µέγαν |--ιν-ν-Ινννν-ινν 

κωκυτόν' ἐνθὺς δ ἡ μὲν ἐς πατρὸς δόµους |--ιν -]- -ι» -ν-ιν- 

ὤρμησεν, η δὲ πρὸς τὸν ἀρτίως πόσιν 1176 [- -]» -ᾖ» -]ν -ἷν -]ν ω 

Φράσουσα νύμφης ξυμφοράν' ἅπασα δὲ |» -ι» -]- -[ν -[» -]ων 

στέγη πυκνοῖσιν ἐκτύπει δρομήμασι». ἱν-ν-ν-Ι- -Ιν-ἰν- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ὑπερχαιρούσα δώροις, πόλλακις σκοπούµκενη πόλλα όμμασι ε; όρθον τενόντα. Το ενθένδε μέντοι 
’ν Φεάµια δείνον ίδειν᾽ γαρ ολλαξάσα χροίαν, χώρει λέχεια πάλιν τρεμούσα χώλα, και μόλις 
φθάνει μὴ πέσει χάµαι Εμπεσούσα Ὀρονοίσιο Και τις γεραία πρόσπολων δοζάσα που όργας 
η Πάνος η τίνος δέων μόλει», ανωλολύξε, σον νε δρα λεύκον άφρον χωρούντα δία στόµα» τε 

στρεφούσαν κόρας άπο όµµατων, τε ἀίμιαι ουκ ένον χρόϊ. Είτα ἥκε µέγαν κωκύτον αντικόλπον 
ολόλυγης' δε µεν εύθυς η ὡρμήσε ες δόµους πάτρος, δε ἤ προς τον άρτιως πόσιγι Φρασούσα ἕὺύμ.- 
Φοβαν νύμφης" δε ἁπάσα στέγη έκτυπει πυκγοίσι δροµήµασι. 

ΤΕΑΝΞΙΙΑΤΙΟΝ. 

ΠἱρΠΙγ-ἀε[ισμιεά νηϊιῃ (νε Ῥγεξεη!5, ο{ίεΏ ραὔΐµς ιὰοὮ νετ εγες 
οη Πεγ ἰταϊρηΏίεπεά (επάοσης. 

Α {ευ (15, ΠΟΙΥΕΥΕΥ, ίπεγε Ἠνᾶς α εἰσΏί ἀγεαά{ι] {ο Ώε]ο]ά : [ου, Παν - 
Ίησ επαηρεά οοἶοιγ, 5Ώε τεείς ου]ἰαπε]γ ὑαοκνναγά, εοηγα]εεά ἵπ Ἰεγ 
Ππιῦς----απά εοβγεε]γ ἴ1ας-δηε-Ιπιε-(ο-5αυθ-Πειδε]{ {τοσα {α]ίης οἳ (με 
Ποοτ, ὮΥ εἰωκίηρ ἀοίνη µροη ἃ 5οία. 

Νου 4η αρεὰ {εωια]ε, οἱ πετ αἰἰεπάαηίς, ἱιασϊηϊπρ Περειαροη (]αί 
ίπε υνγαί]ι εἰίπετ οἱ Ραη, οἱ ο{βοῦιε οίπετ ἀεΙίγ ννας γϊιέῖης Πες, αί- 
(εγεά-ίΠε-εαρρ]ϊσαίογγ-κΗγίε], Ὠείογε Ιπάθεᾶ 5Ώε δαν’ ἴΏε γλίίε {οαΠα 
Ὀυτείίης ἔγοπη Ὠες ππουίΏ, απά ἔπε-ργίηοεςς- ο/η Πες αποημαἰὶς ίγοπι 
(Πείγ 5οσΚεί5, απά Ὀ]ουά {ο Ὃε πο Ιοηρεγ ἵη (πε Ὀοάγφ. 

Οµ-(Πς «ε «επί-{ογίἩ α ]οιά 6ογεαΠῃ νετγ- ἀϊΠεγεηί ος πε Πον|- 
οί -εαρρ]σαίίοη---απά (πεη {ογίμιγ(Ὦ οηε ταςῃεά Ιπίο (Πε αραγίωεηί8 
οί Πεν [αίπεσ, απἀ αποίΏετ {ο Ώει πεν]γ-εάἀεά 5ρου5ε {ο (ε]] Ὠίπι ος 
Πἱ5 Ὀγιάε”ς πηϊφ[οτίωπε: απά {πο γοἱε Ρρα]αςε τεδουιπάεά γη] Ίποεδ- 
βαηί Ὀϊοκεγίησς-ΠΙίΠεγ-απά-(ΠΙίΠεν. 

1165. τένοντ᾽ ἐς ὀρθὸν, Πέαγα]]γ, προπ ἔ]ιε | αποε ἵε γοβδειηΡ]εἆ α ροαί νγῖ(]ι ἔννο 5πια]1 
γαἰρ]ιέ ππιιδείθ, ππεαπῖης {λα {επάοης οί 
ἴπε Ίες, ΕΠ), ΠΘΕΚ, το. νυπῖο]ι Εἶιοθε νν]ιο 
αἀπιῖγο {Πεπιςε]νθς οχίοπά,1η οτἆος {λε 
Ῥειίεγ {ο νῖενν {ε ἀῑβετεηπί ρατίς οΓ {1ο 
Ῥοάγ οπά ἴ{5 αιταγ. 

1160. Ῥαη, ἴπε (ο ο{ «περ]αγάς, απ 
οἱ Ππίδπιεη, νναβ νγογδηρρεὰ υνἰ(Ἡ (πε 
βτεαίεδί νεπεγα(ῖομ {π Ωοσνρί, ἄγεεςε, 
απΏὰ πιο»ί ος 1ῶθ πειρηουτῖης εουμτίθς, 
Ρυῖ ραγ({ευ]ατ]γ ἵπ Ατοάζία. Τη ἂρρεαί- 

πογη5 απά α ταάἆγ οαπιρ]εχίοη. ΑΙ! 5ιιά- 
ἀεῃ εἰςκηεδδο», οοπνι]δίοῦς, απ ραπίς 
(θα!ς, ἴ]ια αποϊεηίς αρ {εἆ εἰίπεγ (ο 
Ῥαμ, οὗ {ο 8οπιθ οίεγ ἀεὶίγ: απά ἴεγ 
επάεανοιγες {ο ανετί ἴ]ε εν], ΌΥ γαἶς- 
ης α δΏγίεΚ, απά εἰαπίῖης α δμογί ΏγπιἩ 
ἵπα πον]ης απ (πἱρι {αἱ πιαηπογ. Το 
ἱΗδίουΥ ο  πιαπκ]πὰ αβοιἆ8 πο(ῖπρ Πιογε 
γοπιαχ]καὈ]θ (Ἴλαη {πε ΡΓΟΠΕΙΙ6Β οἱ {16 
πιῖηςά {ο 5πρεΓβ(οη. 
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ΜΗΔΕΙΑ. 1176. 

Ἠδη ὃ) ἀνέλκων κῶλον, ἑκπιλέθρου δρόμου 
Δ . / Ἀ ι . 

ταλχυς βαδιστης τερµόνων ἂν Ίπτετο 
« . { ”/ 

ἡ ὃ ἐξ ἀναύδου καὶ µύσαντος ὄμματος 

δεινὸν στέναξασ᾽ ἡ τάλαιν ἨἈγείρετο" |--ν -]|--ι»-ἰ- -ἰνν 

διπλοῦν γὰρ ἄντη πῃμ᾽ ἐπεστρατεύετο. |» -Ιν-|- -Ιν -Ιν -ἰν» 

Χρυσοῦς μὲν ἀμφὶ κρωτὶ κείµενος πλόκος |- -ἰ- ση» -ν -]ν -ᾖ» ν 

Φαυμαστὸν ἵει νᾶμα παμφάγου πυρός" |--ιν -- -ἰν η. εν 

πέπλοι δὲ λεπτοὶ, σῶν τέκνων δωρήµατα, 11956 |» -Ί»-]- -[ν -ᾖ]- -ἰν ν 

λευκην ἔδαπιτον σάρκα τῆς δυσδαίµονος. |- ιν -]- -]» -]- -|» ν 

Φεύγει δ) ἀναστᾶσ᾽ ἔκ 9ρόνων πυρουµένην |--ιν-ἷ--ν-ν -ἰν- 

σείουσα χαΐτην κρῶτά τ ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε, |- -]ν -]- -ἰ» -ιν -ἰ» ν 

ῥίψαι Φέλουσα στέφανον' ἀλλ ἄραρότως |--ιν-Ιννν]ν ιν -ι-- 

ξύνδεσμα χρυσὸς ἔἴχε᾽ πῦΌρ δ), ἐπεὶ κόµην 1190 |- -Ίν-ίν -ἰν -ν-ν- 

ἔσεισε, μᾶλλον» δὶς τόσως τ΄ ἐλάμπετο. |» -]ω -]- -ιν -[ν -]» ν 

Γιτνεῖ ὃ ἐς ὀὔδας, ξυμφορᾷ νικωμένη, |» -ᾗν -- -» -- -]» - 

πλην τῷ τεκόντι κάρτα δυσμαθης ἰδεῖν. |- ιν -ν -ι» -ν -ν μα 

πε ον το πω ακωωωωώσνο ον ο αυ ο ντ ὍἽὝμουιην ομως μας. ον σος 

ΤΗΕ  ΟΗΒΡΡΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΗΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

Δε ήδη τάχυς βαδίστης αγέλκῶν κώλον αν ἥπτετο τέρµονων ἔκπλεθρου δρόμου" δε ἥ εξ αναύδου 
και µυσάντος όμκατος, ᾗ ταλαίναι στεναξάσα δείνον, Ἀγείρετο" γας δίπλουν πήμια επεστρα- 
τεύετο αύτῃ. Χρύσους πλόκος Μεν κείρεεγος άμφι πράτι ἴει Ῥαυμάστον γάµμα πάµφαγου πύροςν 

δε λέπτοι πέπλοι, δωρήµατα σων τέκνωγ, εδάπ΄τον λεύκην σάρκα της δυσδαίµονος. Δε μη. 
σα εν Ὀρόνων φεύγει πυρούμενη, σειούσα χαίτην τε κράτα άλλοτε άλλοσε, 9ελούσα ῥίψαι στέ- 
Φανογ' άλλα χεύσος ζυγδέσµα είχε αράροτως' πυρ δε, έπει εσείσε κόμη», ελάµεπετο δις τόσως 
τε μάλλον. Δε, νικώµενη ζύμιφορα, πίτγει ες οὖδας, κάρτα δύσμιαθης δει πλΗΥ τω τεκόντι. 

ΤΠΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. 

Νου ὮΥ-ἰΠίδ-ῖπιε α ΑΦΙΓί τΙάηπετ εχεγίῖης Πῖς Πποῦς, πηὶραί Ἠαγε 
αοσοπηρ]]δηεά {πε οἰτουῖί οἱ α βἰχ-ασγε «Ο011Γ56: Νέη 5Ώε {ΓΟΠΩ α-Ρίαίε- 
οἱ ἀαπιρηθες απά οἱ ε]οσεά εγε, α μΓείεμεὰ ΨοπιαΗ, σγοαηϊπρ ΠποΙΓη- 
{Η11Ψ, Όεσαίηε αροηῖζεὰ: {ο ἃ {νγο-{[ο]ά ἀεδίγισίίοη ννας Ργεγῖης 1ροη 
πετ. Τ[ε σο]άεὈ ντεαίῃ, 1 ἰτοίῃ, ςΗπαίο αγουπά Πεν Πεας, νγα5 επηῖί- 
επσ αη αππαζίησ Παππε οἱ ἀενουγίης ἤγε, απά ἴπε ουγ]ουβΙγ-βπε τοῦες, 
ἵηε ργεεεηίς ΒΥ {ΏΥ 5οης5, Ἡετε οοηβδυπηίηρ {πε ψΏίε Πεκ ο (Πε ππ- 
{ογιυπαίε-Ὀγίάε. 

Ηετειροη δἰαγιῖηρ {Γοιη Ἠεγ θεαί «Ώε {αΚοε-(ο-ΠϊσΏί αἰ]-ίπ-α-Ῥίαζε, 
(οβδίησ Πεν Παϊγαπἀ Ἠεαά {ο απά {Γο, νηκμίπρ {ο ἀἰδεηίαηρ]ε ἴΏε οἴαρ- 
Ιεί---Όαῖ {πε ρο]άεη θαπά Κορί Τί [α8ί:---ι[ε γε, Ἰποννενες, ἵν πο 5ἴιε 
5ΏοοΚκ Πεν Παἰτ, ταςες ἴπγ]οε 5 ΠΙΟ απά ΠΠοΓΘ, 

Αἰ-]αδί, ονεγροψεγεὰ Ὁγ} τε οαἱαιη!ίγ, 5Ώε Σἶηκς ἀοννΠ οἩἨ {Πε Ποος, 
οχοεεἰπαΙγ ἀηβοιί {ο Ὃε γεεοση]Ζεά, εχεερί Ὀγ Είπα Ψ]ιο Ὀεραί Που. 

1178. ΜΡΒΡ8. απά εὐ1{ἴοπ8 νειγ σεηε- ) ημῖς αηβίοη {ο πιατ]ς ἴἶλα (ἴππο οἱαραοά, 
Γα]]1γ Ιανθ κῶλον ἔκπλεθρον δρόµο. Βείθκο Γαίπος, ἂν εἰοσ]κς απ νναῖσ]ιθ8 ννθγθ Ποῖ ἴη 
απά Έ γεννά τί οοη]θςί11Θἆ ἐκπλέθρου, ἃπά 
Ῥο1δος, ορηεἰἀεγίης Τμ] ἂ9 8η πιργονθ- 
πεηί, αἀορίθά 1{, Ἐκπλέθρου δρόμου, πο 
ταἩγ, ϱ/ οἱα ρἰεί]ια. Δοσοτάΐης {08οΠ1Ε, 
Ό]θ πλέθρον ννᾶς α ΠΠΘΗΝΙΙΤΕ οἱ 100 Εεαί 1η 
Ιεησ!]ι, Όαἱ αοςοτάῖηρ {ο οἵ]χεῖς 1 4εΠο- 
{εὰ α βιρεγῆςῖθ», 4η αοτθ 1η εχίθη{. 1 
πηάεγδίαπ {ιο δεῃ5ε λετε {ο θα «ΟΓ856 
ος ἀειειηήπαίε ἀἰπιθηδίουςδ, απά πιοβί 
1κα]γ α οἰτοπίασ «011156, Ἰπο]οδίης δἷΧ 5ι]- 
ρενβοῖα! ρ]είίιγα. [νε ΠΙΘΕδΕΠΡΟΓ ηιᾶΚε5 

ᾖδθ, ἠθ οοπ]ά ποῖ τοίετ {ο ππϊηιιζος αι 
δεοοπάς, Τη 1ο [ίας, Β. χ. νετ. 86, ἴπε 
πε οἱ 41γ ἰς ἀειοιεά Ὁγ ἴμε ἁἰπίης ος 
(νε ννουάπιαςς αὖά ΠΗΠΙΘΓΟΙΝ οἱ]6ς 1ὴ- 
είαησς» 1ο μῖς εΏεοι πσηῖ Ός αποίος, 

1179. τερµόνων ἂν ὕπτετο, πε πεῖςέ Παῦε 
έομε]εα ἔ]ιε ὑοιιάς ος έλε σοαἰ. 

1184. ἵει [ου ἵπι ἴρας δεπάἰπρ, δ. δΙΠΡ. 
Ιπιρετέ. 114. οἱ ἵπαι, πι έ{ο. 

1199. ἐς ὀῦδας, Προ ἐἶνε ρα θἐπιεπία. 
1198. τεκόντι, ἃ ΔΥΠΟΠΏΥΠΑΘ βΟΓ Ραγεπ. 



54 1194. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

᾿Ούτ) ὀμμάτων γὰρ δῆλος ἦν κατάστασις, μα... 

ὀύτ᾽ ἐυφυὲς πεόσωπον᾿ ἁϊμα ὃ) εξ ὤκρου 11960 |- --ω -[ι» -]ν -ᾖ» -ι»- 

ἔσταζε κρατὸς, ἑνυμπεφυρμένον πυρί΄ : |- "ιν .. σ]ε κ. κ. ι΄ 

σάρκες δ) ἀπ᾿ ὀστέων, ὥστε πεύκινον δάκρυ, |- -] ' -] : -] μά .. τιν Ἡ 

γναθμοῖς ἀδῆλοις Φαρμάκων ἀπέέῥεον, |--ι» -|- τί -ίΙν -ἰνν 

δεινὸν Φέαμια πᾶσι δ ην Ώόθος 9ιγεῖν [εῇςν-βἡκαβαέακς 
νεκροῦ, τύχην γὰρ ἐέχομεν διδάσκαλον. Ι90ὐ |» "ιν -ᾖν -ᾖ» -ᾗν -]» » 

Πατὴρ δ’ ὁ τλήµων ξυμφορᾶς ἀγνωσία, [πο οετίες 
ὄφνω προσελθὼν δῶμα, προσπιτνεῖ νεκρῷ" |- -]ν -[- .. ”. 5 

ὢμωξε ὃ) ἐνθύς' καὶ, περιπτύξας δέµας, |- -]ν -]- -» -]- ιν ν 

κυνεῖ προσαυδῶν τοιάδ' ᾿Ω δύστηνε παξ, |» -] υ-]- -ἰ» -|- -]ν- 

τίς σ) ὧδ ἀτίμως δαιμόνων ἁπώλεσε} .206 |- -|- -]- -]- -ᾖ» -]ν εέ 

Γές τὸν γέροντα τύμµθον ὀρφανὸν σέθεν |- -ι» -ᾖ» -]» -ᾖ» -ἰ» ν 

τίθησιν” Ὀέμον. ξυνθάνοιμί σοι» τέγνον. [ν -ι» -]- -]» -ᾖ» -]ν νἡ 

Ἐπεὶ δὲ ρήνων καὶ γόων ἐπαύσατο, ; . -]- -]- -ν -ᾖν -|» δι 

κρήζων γεραιὸν ἐξαναστῆσαι δέµας, |- -]ν -ιν -]- -[- -]» Μ 

προσείχεθ’, ὥστε χισσὸς ἔρνεσιν δώφνης, 1910 |» -]» -ᾖ» -]ω -ν -ἰν ο. 

λεπτοῖσι πέπλοις' δεινὰ ὃ) ὧν παλαΐίσµατα. |-- -Ίν -]- -[» Ξ]ν -]ν ν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΕΙΙΣΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Ι αρ ούτε ην κατάστασις όµµιατων δήλος, ούτε προσώπον εύφυες' δε ὀίμα ζυμπεφύρμενον πύρι 
εστάζε εζ άκρου κράτος δε σάρκες, αδήλοις γνάθμοις Φάρµακων, απέρρεον πο όστεων ὥστε 
φεύκινον δάκρυ, «δεύγον Ψεάμα᾿ δε φύθος ην πάσι 3έγεω γέκρου, γαρ είχοµεν πύχην διδάσκαλο. 
Ὁ τλήµων πάτης δε, αγγώσιῳ ζύμφορας, πεοσέλθων άφγω δώμα, πρόσπιτνει νέκρῳ' δε εύθυς 
ωμκώξε' και, πεειπτύζας δέµας, κύνει, προσαύδων τοίαδε’ Ώ δυστήνε παι, τις δαίµονων ὥδε ἁτί- 
Κως απώλεσε σε} Τις τιθήσι τον γερόγτα όρφανον σέθεν τύμθον» Οίµοι, ζυνθανοίµει σοι, Τέκνον, 
Δε έπει επαύσατο 9θήνῶν και γόων, χεήζων εζαναστήσαι γεβαίον δέµας, προσείχετο λεπτοίσι 
πέπλοις, ὥστε χίσσος ἔενεσι δάφνης" δε δείνα ην παλαίσµατα. 

ΤΕΑΝΘΙ/ΑΤΙΟΝ. 

Έουγ πεΙίπεγ ν/ας (ε εχργεςδῖοη ο Ἠετ εγες ἀῑδί]ηοί, πος Ἠεγ οο η - 
(εηαπος παίωγα]---Ὀυί Ὀἱουά, Ιπιεγπίχεά τν] Πτα, ἰ(γιοκ]εὰ {Γγοπι {να 
εγονη οἱ πετ πεαά; απά (πε Ώεεῃ, Ὀγ ἐε ην]είθ]ε {αΏρ8 οί {πε νεποπῃ, 
ἀτορς {Τοπ Ώει Ώοπεβ ]ίκε (πε Ρίηε-ίτεε {εαΥ, α Πογγ]Ώ]ε κἰρΏί: πουν αἰἱ 
ψεγε α[Ταἰά {ο {ουσ (Πε Ώοάγ, {ου νε αὰ Πεν {αίε αξ-α- νατηϊηρ. Ηεγ 
ΗΠΏΑΡΡΥ [αί16ς, Πονγενογ, ἵπ ἴσπογαηοε οί (πε ἀϊδαρίεν, οοπηίης διά άεῃ - 
1} Ιηίο ἰΠε σμαπῦες, {ας ἀονν οἨη {Πε «οτρ8ε, απά Ιηείαπί]γ βεγεαίης; 
(πεη επιργασίῖηρ {Πε θοάγ ε Κίδεες Ι{, αἀάγεκείης {ο Τί (πεεε ννοτὰς: 
“0 ωτείε]λεᾷ οἴτί, υυ]ιαέ ἀεῖέψ ]ια» ἐἶπιδ θασεῖν ἀεδίτοψεᾷ {]ιεεξ Ἠλο ὑτίπρα 
έλε ἀρεά για θετε[ῖ οῇ {ᾖεε, δοορίπρ-έο-έ]ε-ίοπιθὸ ΟΛ / πιε/ τυοι]ά 1 εοι/ 
αἷε τυθέ]ι {ᾖεε, ο]ι]..---"πεη, αἴιετ Ώςε Ἱαὰ ἀεείδίεὰ {Γγοπι Ιαπιεηίαίέίοη 
δηὰ ϱΓΟ8Η5, Ρεϊησ ἀθείγοια ο αρ-γαἰκίηο Πῖ5 ασε Ὀοάγ, πε γγα» Ρουιά- 
{α5ί ὉΥ (6 εαγ]οι»]γ-Βπε τοῦςΒ, α5 (Πε ἱνγ ῦγ (πε Ὀούρ[ς οΓἴ1ε ]αυγο]: 
απΏά ἀτεαάξι] ννετε Πἱς δίγωσο]ες. 

1194. ὀμμιάτων κατάστασις, ἔλε δίαίε οι 1306. γέροντα τύμθον ἵθ {ας οχρ]αίπεὰ 
167 εΨεδ. ἴπ Ἠθα]ίϊι, ἴἶνο ογε ἵς εραγκ!νηρ | Ὁγ ἴἶε Βο]ο[ίαδέ: τυμοογέροντα, τὸν πλησί- 
404 {εηδε---ἵω βἱςΚ!θδ», ἁι]ἰ απά γο]αχ- | ον Φανάτου ὄντα" τύμβους δὲ καλοῦσι τοὺς γέ- 
εᾱ---ἵπ ἀθαίἩ, ειγιιπὶς αιἀ βασοῖά. ῥογτας Παρόσον πλησίον ἔισὶ τοῦ Φανάτου καὶ 

1195. υφυὲς, «οπεΙ! αφ ὑή παίιγο. τοῦ τάφου. 99ε αἶδο Ηεταςμάα», ν. 168: 
1197. ὀστέων 8 εγο α ἀῑδεγ]]αβίθ. απά 6ΕΝΕΡΙ5, χ)Η. 58. 
1198. ἀπέβῥεον, 8. ῥϱ]αΓ. Ἱπιρειί, ἵπά. 1907. ζυνθάνοιμί σοι--ΏΑνιῦ η [ῖβ 

ἀοῖ. ΟΓ ἀποβῥέῳ, 1 ἄτορ αιὔαψ, ΟΥ βοιυ ἆοιοπ. | σγἱεξ ε]αοι]αίαι], “ Ηομ]ά ἄοά 1 ἠαἆ ἀῑεά 
1199. πᾶσι ἦν Φόθεςι Γεατ 1ωαδ {ο αἰἰ. /οΥ ἴ]ιος) 1. ΒΑΜΟΕΙ, κγ. 98. αλλ 

εάν 
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ο. 
|-ἰγίν-ἰν-ἷν-|-- 
|--ἰν -ἰ- -ἴ--ἰ- -ἰν- 

1915 |- -|--|--|ν-ἰν-ἰ-« 

ΜΗΔΕΙΑ. 1912. 

/ 25 .. 

Ὁ μὲν γὰρ Ἠθελ ἐξαναστῆσα; γόνυ, 
« , ” 

η ὃ᾽ ἀντελάζυτ” ἐι δὲ πρὸς βίαν ἄγοι, 
 Ατ ) 

σάρκας γεραιὰς ἐσπάρασσ ὧπ᾽ ὀστέων. 

Χρόνω δ) ἀπέσρη, καὶ μεθηχ᾽ ὁ δύσμιορος 

ψυχήν' κακοῦ γὰρ ὀυκέτ᾽ ἦν ὑπέρτερος. |--ιν-ιν-Ι»-Ιν-ινν 

Κεῖνται δὲ νεκροὶ, παῖο τε καὶ γέρων πατηρ, |--ιν-- -Ίν-ιν-Ι- - 

πέλας' ποθεινὴ δακξύοισι συμφορά. |» -» -]- -]» -ν -]» . 

Καΐ µοι τὸ μὲν σὸν ἐκποδὼν ἔστω λόγου” - |- ιν -Ι--ίν-ί- -ἰν- 

γνώσει γὰρ ἀυτὴ ζημίως ἀποστροφήν. 1990 |- -]» -]- -» -ᾖ» -ι» .. 

Τὰ 9νητὰ ὃ ὀυ νῦν πρῶτον ηγοῦμαι σκιὼν, υ-]--ι--ἰ--|- -ἰ-- 

ὀνδ) ἂν τρέσας ἔίποιμι τοὺς σοφοὺς βροτῶν |--]»-- -Ιν-ι- -ἰν- 

δοκοῦντας ἔἶναι, καὶ μεριμνητὰς λόγων, | -Ι--ι--ἰ--ι--ἰ-- 

τούτους μεγίστην µωρίαν ὀφλισκάνεν. [--]--||--ἰ--]Ι--ι-- 

ι996 |- ---ι---ἰν-ἰ- -ἰν- 
|- -]» -ᾖ» -]» -ᾖν -|» ῳ 

.” ν / . 
Θνητῶν γὰρ ὀυδείς ἐστιν ἐυδωίμων φύσει 

. 3”! 3 

ὄλθου ὃ᾽ ἐπιῤῥυέντος, ἐυτυχέστερος 
/ 2 / / ” Ἀ ”, 
ἄλλου γένοιτ᾽ ἂν ἄλλος, ἐυδαίμων ὃ) ἂν ὀύ. |- -]ω -ᾖν -]ν -]- -» - 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΡΝΤΟΑΤΙΟΩΝ. . 
. 

Γαρ ὁ μεν ήθελε εζαναστήσαι γόνυ, δε ἡ αγτελάζυτο" δε ει προς βίαν ἆγοι, εσπαράσσε γεεαίας 
σάρκας ἆπο όστεων. Δε χβόνω απέσθη, και ὁ δύσμορος µεθήκε ψύχην γαρ ούκετι ην ὑπέρτερος 
κάκου. Δε νέκροι είνται πέλας, τε παις και γέρων πάτηρ' σύμφοεα ποθείη δακρυοίσι. Και 
Μεν έστω το σον ἔκποδων λόγου μοι γαρ αύτη γνώσει απόστροφην ζήμιας. Δε ἡγούμαι, ου 
νυν πέώτον, τα Ὀνήτα σκίαν, οὖδε τρέσας αν Ειποίµι τους βρότων δοκούγτας Είναι σόφους, και 
µεριµνήτας λόγων, τούτους οφλίσκανειν µεγίστην µώριαγ. Γαρ οὖδεις Ὀνήτων ἐστι φύσει ευλαί- 
Κων; δε, όλσου επιρῥυέντος, άλλος αν γενοίτο ευτυχέστερος άλλου, δε ουκ αν ευδαίμεων. 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Έου Ἰε, Ιμάεεὰ, νν]κηεὰ {ο γαῖδε Πὶς Κηεε--- Όωμί 5Ώε Ἰε]ά Πϊπη Ὀας]ς; 
απ 1{ Ὁ γ {ογοε ηε ἀτασρεά-Πἰπιξε]{-αν/αγ, Πε ίογε (πε αρεᾶ Πες {Γγοιη 
5 Ώομς». 3ο αἱ Ἱεηρι] Πο [αἰηίεά, απἀ, Π]]-[αἰεὰ πιαῦ, γ1ε]άεὰ αρ (ο 
Ρ]οεἰ----{οἵ Ίιε ἵνας πο Ίοησεχ αὐ]ε-ίο-επάντε {Πε 4ΡΟΩΥ. 

ΆΝον/ ἀεαά, (Πεγ Ἰε ο]οδε-ἰορείΏεν, θοίΏ (πε ἀααρηίεγ απά ἴηε αρεἀ 
[αίπετ----α οαἱαπλΙΙΥ ἰλλαί ἰηοῖ{ες {ο {εα!ς. 
Απ (Πεγείογε Όε (γ οοποεΓΏς Τατ {Γοιη π]αί{ετ-ο[- ἀἰδοοιιγεε {ο 1ης, 

{ου (ἶχοιι νη]]ί 9εε]-ουί {ου {Ἠγβε]ί α Ρ]ασε-οί-τείυρε [Το ραπ]εηεηί, 
Ῥυί 1 ἀεειῃ---ποί ΏΟΝΥ {οχ ἴε Ετδί {Ιπε---ίῶε αΠα]γδ-οί-πιογίαἰς α 

πο): ΠΟΥ Ποδιίαἰης]γ ννου]ὰ { αΏΊγπη ἰμαί ἴλοςε οἳ πηαηΚπά νο 
βοέΤη 1ο Ὄο ν/]δε, απ ννο-αγε ΓεδεαγζΏεΓε οΓ αγουπιεηί, ἆο (Πεπιδε]νες 
ΓΙΠ- 11ο {λε σγεαίεκι Γοἱἱγ. Τη-[αοί πο οπε οἱ πιοτία|-ππεῃ ἶ5 (ΤΗ]Υ Παρ- 
ΡΥ: γεί ϱΥ νεα] ρουγίσ 1Ἠ, ΟΠΕ-ΠΙΔΗ ΠηΣΥ Ός Π]οτε [οίπησίε {δη 
ἁποίΏεγ--- αἱ Παρρὺ ε οπηηοί ε. [Εαι (Ἠεδεεπρετ.] 

1919. ἤθελε, 5. 8ἵηᾳα. Ἱπιροτί, ἴμά. ος Φέ- ΄ δακεύουσι, νν]οῖι Ῥογβοη (1 ηῖς νν]νουί 
λω, ΟΓ ταίἨ6Υ ἐθέλω, ἴ οἱ οἳ ἀεεῖτε. 

1919. ἀντελόζυτοι ὃ. ΒΙΠΕ. ΙπΙρετΕ, ΙΠά. 
Ιόμ]ςῦ ο[ ἀντιλάζυμαι, Ἰ ]ιο]ᾶ ὑαε]ς. Το 
Βο]ιο]ίαφί Ίαν ἀντελάζυτ᾽, Ὀιιί (χα πιογθ 
Ο6ΟΠΙΠΟΝ τθαςΊημ 19 ἀντελάζετ”. 

1915. ἀπέσςν, 9. 8ΙΗΡ. 2. 405. ἰπά. ο ᾱ- 
ποσοέννυµει [ΤΟΠ ἀποσεενύω, ᾗ επϊπριῖδ]ε. 
᾽Απέσξῃ ἵν {6 οοη]εςίιγο οί Ψαἱοκοπαευ, 
{Γον ἀπέστη οἳ ΜΒ5. αιιά οἀἱτίοη». 

1416. κακοῦ ὑπέρτερος, Πεια]]ν, Ππαδίον 
ϱ/ έιο ουἰ(----ιγυΐνονΥ οἱ έλιο οαἰαπείέη. 

1918. ΕΟΝ δακρύοισι Νβιδρτανο «ΟΗ]ες- 
{ωγεὰ δυσνοοῦσι ΟΓ βασκάνοισι,. Τ8δςα1 85 

{ο 186) ἀθεπῃδ παάμη]εειδ]6, {νε 5εσεοπἀ 
βΥ]]αῦίε (Ίνε δαγ9) Ρείπρ Ίοης! 

1990. Μ88. νετΥγ Ρεπεια]]γ Ἰιανο γγώ- 
ση {ΟΥ γνοίης--Άεπες Ἰπιεσγάανε «ΟΠ]ες- 

Γτηγεά λώστη γὰρ ἀύτη ζημίας ἀποστροφή. 
134395. φύσει, διιὐδέαπέϊαιἰψ ος ὃν παίγε: 

48 Τη 1. 608. ΧΙ. 14. Τηείοαὰ οἱ φύσει, 
8ΟΠ16 ΥΠ] Ίνανο ἁγήρ. 366 ΒΟΓΣΟΠ” ποῖθ. 

ο 19υτ. Τηϊς ευ (πιο! 198ΥθἙΥ Όεαα (ἴ(ι]- 
1γ εχρτερεεὰ ΡΥ Ηοταςο ἵπ (με {ο ης 
ννογός: ΝΠΗΙ οί αὐ όπιηῖ ράτίε υεάίσπι, 
ποιλίπρ ο ἑαγέ]ε ἴ9 οοιπρἰεέεἰῃ ὑὐἰεδί. (αγ. 
Β. α. 04. χν]. 97. 



56 1928. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Χο. Εοιχ ὁ δαίµων πολλὰ τηδ ἐν ημέρα [ν -]» -]- -ι» -» -]» αἱ 

καχὰ ἕυνάψειν ἐνδίκως Ιάσονν. |» |» -|- -]--Ίν -ἰνν 

Ὦ τλῆμον, ὡς σου ξυμφορὰς ὀικτείρομεν, 12900 |- -ἰν -]--ίν-|- -]» ν 

κόρη Κρέοντος, ἥτις ἐις ᾿Αΐδου πύλας [ν -{» -[ν -ν -]- -|» π 

ὀΐχει, γάμων ἕκατι τῶν Ἰάσονος. |. -Ι--Ι- -Ίνν 

ΜΗ. Φίλαι, δέδοκται τὀῦργον, ὡς τάχιστά µοι  ᾖ|ν-]ν-|--]ν-]ν-ιν- 

παῖδως κτανούση, τῇσὸ ἄφορμᾶσθαι χθονὸς, |--ίν---ἰν-ἰ--Ινν 

καὶ μὴ, σχολὼν ἄγουσαν, ἐκδοῦναι τέκνα 195ῦ |--]ν-]ν-]ν-]--]νν 

ἄλλη Φονεῦσαι δυσµενεστέρα χερί. |--]ν-|--ίν-Ιν-|ν- 

Αλλ) Εἴ, ὁπλίζου, καρδία, τή µέλλομεν |- -]ν -]- -]ν -[ν -|ν ἁ 

τὰ δεινὰ κἀναγκαῖα μὴ πράσσειν κακά; [ν -]» -|--ίν-Ι- τιν» 

”Αγ’, ὦ τάλαινα χεὶρ ἐμὴ, λάθε ξίφος, |ν -» μν -]ν -» -|» ν 

λάςδ., ἕρπε πρὸς βαλοῖδα λυπηρὰν βίου, 1910 |» -]» -|- -[» -|- -ν μν 

καὶ μὴ κακισθης, μδ ἄναμνησθης τέκνων, |-- -[» -]- -[» -]- -]» ω 

ὡς φίλταθ’, ὡς ἔτικτες' ἄλλὰ τήνδε γε |] ιν -Ιν ιν -Ινν 

λαθοῦ βραχεῖαν Ἡμέραν παίδων σέθεν, |ν -ἷν -ν -]ν -|- -ινν 

κᾶπειτα δρήνεν. Καὶ γὰρ, ἔν κτενεῖς σφ’, ὅμως |- -» -]- -ν -ᾖ» -|ν- 

φίλοι γ ἔφυσαν, δυστυχὴς ὃ) ἐγὼ γυνή. 12456 |» -|ν -|- -ἰν -ν -Ι»- 

ΤΕΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕἘΝΕΟΙΙ5ΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

«ΙΧΟ. Ὁ δαίµων εοίκε εν τήδε ἥμερα ένδικως ζυνάψειν Ιάσονι πόλλα κάκα. Ὦ τλήμον, ὡς οικ- 
τείρομεν ζύμιφορας σου, κόρη Κρεύντος, ἥτις οέχει εις πύλας ᾿Αίδου, ἑκάτι των γάριων Ιάσονος. 
ΜΗ. Φίλαι, το ἔργον µοι δεδόκται, ὡς ταχίστα κτανούση παίδας, αφορμάσθαι τήσδε χθόνος, 
καὶ μὴ, αγούσαν σχόλην, εκδούναι τέκνα φονεύσαι άλλη δυσµενέστερᾳ χέβι. ΄Αλλα ειν κάρδια, 
ὁπλίζουα τι μέλλομεν μὴ πράσσειν τα δείνα και αναγκαία κάκα; ΄Αγε, ὦ έµη ταλαίνα χειρ, 
λάθε ξίφος, λάθε, ἔρπε προς λυπήεαν βαλβίδα βίου, και µη κακίσθης, μιήδε αναμγήσθης τέν» 
νων, ὡς φίλτατα, ὡς Ετίκτες' άλλα γε τήνδε βραχείαν ἥμεραν λάθου παίδων σέθεν, και Ὀρήνει 
επείτα. Και γαρ ει κτένεις σφε, ὅμως γε εφύσαν Φίλοι δε έγω δύστυχης γύνη. 

ΤΒΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Όποπυς. Τηε ἀεῖίγ, 1 5εεπῃδ, ν]] (5 ἆαγ 1η8ί1Υ Πεαρ ἆροῃπ ο άδοη 
ΠΠΘΏΥ ἀἰκαείετς! [1 ρα]ιος.] ΟΠ ! Ώαρ]εςς-Ιαάγ, Που νε ΡΙΙγ (γ 
πηϊκ[ογίωηε, ἴΊοι ἀαισμίεγ οἱ Οτέοη, νο αγ ροηε {ο (ε ραίες ο{ 
ἀαγ]κπεβς, (Ώγοιςῆ {Πγ πιατγγίηρ οἵ άδοη. 

Μτενεα. [Εἰγπιῖψ.] ΝΙΥ {επάς, ἴππε ἀεεὰ ἵε ὈΥ πιο ἀειετπιῖπες, ἴἶιαί 
Πανίηυς ν/{] αἲἱ ἀἱδραιο] δἰαΐη ΠΥ Ρ0Υ5, 1 Παδίεη Τοπ ἰΠἱ6 γεα]πι; αππά 
ηοί ὮΥ ργαο(ἰείηρ ἀεἰαγ, σῖνε ΠιΥ εΠ]]άτεῃ {ο ε πιαγάεγεὰ Ὀγ αποίΏεγ 
ΠΊΟΓ6 ομίγασεου5 Παπά. ἙΒυΐ οοἵηε ΠΠΥ Ἰεατί, Όε αγΏηεά; ΨΠΥ αγε νε 
ηοί αΌοιί αεοοπιρ]ΙεΠίησ {Πε α{α] {Πποιισῃ πεσέδεα!γ νΙοΚεάπεςς ὃ---- 
0οπε, Ο ΠΙΥ Ψτγείσμεὰ απ, σγαδρ (πε 5ογἀ, σγαδρ 1, [Ηεγε δε µ- 
λεαίᾖς α Ίλασσεγ ΜΤ(]εγίο οοποεα{εᾷ ἴπ Πεν Κοῦε.] αάναπεε (ο {]ε ἀο]ε[α! 
ου(-]ει ο{ 1{6, απἀ Ὃε ηοί α ἀαρίαγᾶς ποτ τειπεπηῦετ {1γ ομΙ]άτγεη, Που; 
ἀθατ (Πεγ αγε, αηά-ί]αί ἶχοι Ὀαγεςί ίπεπ: Όυί γαίπεγ {Π]ς ελογί ἆαγ {ογ- 
δεί τἩγ οΏβρτίηρ, απά Ἰαπιεηί α[ιεγν/αγᾶς. [ ἱρή5.] Έου αἰίμουρ] ίποι 
ε]αγοςί (Ώεπη, γεί-πενετίΏε]ες ννεγε ίΠεγ ἀεατ-- μι 1 απ αη[οτίαπαίε 
νοππαη! [αἱ ἸἨεαόα τεδοἰωεῖη, υωλέ] α ἀγαωπ Ώαρσετ πι μεν Παπά.] 

1984. ἀφορμᾶσθαι, ΡΤ6δ. ΊΠ8, πι], οί | 1940. βαλθῖδα,βοαἰ. βαλθὶς ννᾶς ΡΤΟΡΟΙΓ- 
ἀφορμάω, 1 εδεαρε ἴπ Ιιαδίθ. Ιγ νε Ὀαγτίευ ο: βἵαγίίηρ ρ]αςε 1Ω ταςε- 

1906. ἄγουσαν ἵδ ΔΠΟίΠΕΥ Ἰπδίαηςο ος | ρτοιιπά, απά Ἠεγε Τί πἹεαης {ἱιθ ίατίΐης 
ἴλε Ἱτγερυ]ατ]ίγ ο/ δγηίαςκ πιεη(οπεά 1η | ο ἴἶε υ]ουοἆ οἱ {με ελ]άτεη, (πτουβ]ι 
{λε πηοίε 0η νθιβε 749. {πα ννοιπά» {ο Ῥο ΙπβΙοείεά. Ί11θ εκ- 

1397. τί µέλλομεν μὺ πράσσευ;, το] αγε | Ρτοδδίου ἶ5 Ἱηάεεά Ὀγιία!, Ῥί «εγ{αἳη]γ 
{6 αὐοιμέ πο {ο αελίευεᾷ . νετγ αρρτορι]αῖε {ο {θ αοίίοη. 

ει 

κ δολ μμα μα 



ΜΗΔΕΙΑ. 1246. 867 

ΧΟ. Ἰὼ Γᾷ τε καὶ παμφαῖς [Στροφ”.] [. . -|μ- -ιἰ» . 2) 

ὠκτὶς ᾿Αελίου, κατίδετ’, |- -ᾖ- ν]ν νυν κορν 

ἴδετε τὰν ὀλομένα» νυν -ννν- γω 24 

γυναῖκα, πρὶν φοινίαν |» "ν-]-ν- δή «26 

τέκνοις προσθαλεῖν χέρ᾽ ἀυτοκτόνον' 1200 |ν - συν -]- ην εῴνικ«2 4 

σᾶς γὰρ ἀπὸ χρυσέας |- νυν -ν- ζρκνιζ2, 

γονᾶς ἔδλαστεν' 9εῶν ὃ [ω -” -]- .- 42 6 

ἁἵμα πιτνεῖν φΦόθος ὑπ ἀνέρων. νυν νν-- - ο ΤΑ 

᾽Αλλά νιν, ὦ Φάος διογενὲς, κάτειργε, |-- ων - Λιν ων - 1-]ν 62.2 7 

κατάπαυσον, ἔξελ᾽ ὀΐκων φοινίαν ΙἸθόδόἱνν ντ --(-ν- κδοκκ/φ: 

πάλαινών τ᾽ ΕἘρωνὺν ὑπ᾿ ἁλαστόρων. |--- λ-]ν ων - ν]-- λ2ν 24 

Μάταν µόχθος ἔέῥει τέκνων, [2Αντιστροφή.] [»--Ι- --||- - ών 

μάταν ὦρα γένος Φίλιον |» -]- νυν τννν 8 

ἔτεκες, ὦ Κυανεῶν |ν νω -ᾖ» ον γ΄ 

λιποῦσα Συμµπληγάδων 1οοῦ]--»-|--- 3’ 

πετρᾶῶν ἀξενωτάταν ἐισθολάν. ἱυ--ἵν-ν-ἵ-ν- έ 

Δειλαία, τί σοι φρενῶν |- νυν -]- ν- ὅ 

βαρὺς χόλος προσπιτνεῖ, [ν κ ῶ -||- μα . 

καὶ δυσµενης φόνος ἀμείθεται 4 |- -ω -ᾗν ων -ι» 3 9’ 

ΤΗΕ ΟΝΡΕΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΧΟ. Ίω τε Γα, και πάµφαης άκτις Αέλιου, κατίδετε, ίδετε ταν ολόμεναν γυναίκα, πριν πεόσ- 
6αλειν φοίγιαν χέρα αυτόκτονον τέκγοις" γαρ άπο σας χρύσεας γόνας ερλάστε᾽ δε Φόθος πίτνειν 
ἀέμα Φέων ὕπο άνερωγ. Άλλα, ω διόγενες Φάος, κατείργε Υιν, καταπαύσον, έζελε οἴκων Φφοίγιαν 
ταλαίναν τε Ερώνυν ὕπο αλάστορων. Μόχθος τέκνων ἔρρει κάταν, µάταν άρα ἔτεκες Φίλιον 
γένος, ω λιπούσα αξενώταταν εἴσσοολαν Κυάνεαν πέτραν Συμµπλήγαδων. Δειλαία, τι βάρυς χό- 
λος φρένων πρόσπιτγει σοι, και δύσμενης φόνος αμείθεται» 

ΤΗΑΝΒΘΙΑΤΙΟΝ. 

6Ποπῦς. Ἠο! Ἐατί]---αιιά έχοιι, αἰ]-Παπαϊηίης Ὀεαπῃ οἱ {πε Βιη---- 
Ἰοοκ---αιατ (5 ἀεείγιοίῖνε ννοιηαἩ, Βείογε 5Ώε αρ]]Εῖ5 πετ Ὀ]οος-ερί]- 
[πο Ἰαπά να -πιαγάετ-(ΓαασΠί-ίο-πεν-οιη οεΠΙ]άγευ: {οτ οΓ{ίΠΥ σο]άἀ- 
εΏη 56εᾷ αγε ίΠεγ 6ρτυης---απά {εαγ[α] 19 Ι{ {ο σα 15ε (Ίχε Ὀ]οοά οἱ (οφ 
(ο {αἱ1 Ὀγ (πε Παιιά-οί[-ηαη. ΊΝ Πεγείογε, Ο Ώεανεη-Ώογη ]σ]ί, Ῥργε- 
γεπί Ὠεγ---είορ Ἠε---ἀτῖνε {Γοπι {ἶπε ρα]ασε {Πῖς Ππιαδεαστῖησ ψγείοῖ 
απ Εάτγ [τοσα ἴπε Ἱηίετηα|-γεσίοης. [Το Ἠεαόα ω(λζπ.] ΤΠγ ἰοῖἱ {ος 
γ ομΙ]άνεῃ (αγηδ-οιί {η ναίης ἵη ναῖη, ἴοο, ἀῑάδί-ίποι-Όεαγ {Πε ἆεαγ 
οβδρτίησ, Ο (ποι ναί ]ε[ιεςί (πε (γα]γ-ΙηΠοδρίίαθ]ε επίταηςσε οἱ {πε 
(νο Ογάπεαη τος» οΓ {1ο Ῥγιηρ]έραάες. Ἰ/γείσομεὰ ννοριαῦ! ΝΏΥ ἄοες 
σιΊενοις τασε ο{ πη]πὰ δείί]ε ο ίπεε, απάἀ ογιε] πιαγάεγ 6αοσεες ὃ 

1948. ὀλομέναν, Τ)οΓ. {ΟΥ ὀλομένην, Άςσς. | ηλ ἴἶπε (ήγά ρ6γεοῦ Ρ]ηταί, ννοι]ά Ὀουῖι 
εἶηρ. ἔδιη. 9. ΔΟΥ. Ῥατῖ. πιά, ος ὄλλυμι, , η Ροῖηε ο{ βοιιπᾶ, απά ο ᾳπαΠ{Ι{γ, παγθ 
1 ἀεδίτοη. 148081 Ἰχᾶδ ὀυλομεέναν. ΓΌθεη αν αἀπιῖςν]θ]ο 49 ἔδλαστεν, Νθ 8ε6 

1451. Μνβστανο ρ]ασθά ἀπὸ αξίες χρυ- ! εμαῖ νεροεί ενΙ{επί]γ ψανο α ἀθοίάεά 
σέας, Ὀε ντου απἴοργ. | Ρτοίεγειςε {ο ἴἶαο εἱηρα]αγ. 

1459. ἔολαστεν, 9. 8ης. 9. 40). Ιπάΐο. 1954. Νόαπε Ἠ]ο πιόϊΐγα ριόιςὴν «0Ἡ- 
αεῖ. ΟΓ βλαστάνω, ἵ ϱεγηηἰπαίε οἳ  αγτῖπρ' ' νόπϊηπί: ἀε]όράνιπα [ογίαςςε ὦ. ΒΟΗςΟΝ. 
γοπι. Τα ποπιπαϊϊνο Το ἴμῖδ νοτῦ 18 | 1955. ἔξελε, [όηϊοὸ Εου ἐξεῖλε, ἑαλκο έ]ιοιι 
τὰ τέκνα παπά ρισείοσς, νηῖε] Ὀεἴπρ ρ]ιΓαί | αισαν, 9. αοΓ. ἱπιρεγαί. αοῖ., Οἱ ἐξαιρέω, 
απά οῇ χα πεπίου σεηάες, υοί οπ]γ αᾱ- | ρίπεοίς ομέ ΟΥ έακε αιδαι. 
πη!ς, Όπί αἰπιοδί τοφιίτον ἴ1θ νετῦ {ο 1965. Τ πανε 1η μῖν νετδε οοη{ ες δει- 
Ῥο εἰησι]αυ, αοσογάἵηᾳ {ο {με τεσεῖνεςά | λαία ἃ ἀαοίγ]ε ἱηείεαςά οἱ α Πιοἱοδδι5, ἴο 
χυ]ε8 ος Γοεὶς ϱγηίαχ. Βίηςθ ἔολαστο | τευοηςῖ]ε {νε πιείγεθ. 

«τν, ζκέκα κκ ὅέπ.ε α-« -νυ-ι--- 



.. 
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/ 
ννντν-Ίννν-ν -ν έ 

Ι966 |νν-υ-ν--|-ν- κ 
Χαλεπὰ γὰρ βροτοῖς ὁμογενῇ μιασματ’ 
α πη ” 3 / / 
επί γαιαν αυτοφονταισι ἑύνω- 

δα «εόθεν πιτνοῦντ ἐπὶ δόµοις ἄχη. ἡννντνΊννντν- λ’ 

ΗΠΑΙΣ. 

᾿Οίμοι τί δρώσω; Πο φύγω μητρὸ; χέρας |- -ι» -]- -]ν -]- -ἰ» ν 

ΠΑΙΣ ΕΤΕΡΟΣ. 

Ὃνκ δ9, ἀδελφὲ φίλτατ, ὀλλύμεσθα γαρ. |- -ν -]» -[» -ᾖν -]» ν 
3 κ λ /΄ 

ΧΟ. ᾿Ακούεις βοῶν, ἀκούεις τέκνων 2 1970 ]”--1-Ιν --Ιη- αᾱ / 
μθά αοᾖς ἡ--4β 
κά ἡμᾖς οιρμώνα. ο µ 
ο” «“-ά 

25 λ .” 5 Ν / 
]ω τλάμµον, ὦ κακοτυχες γνναι. ἁ.- 

Παρέλθω δόµους: ᾿Αρῄξαι φόνον 

δοκεῖ μοι τέκνοις. 

ΗΠΑΙΔΕΣ. 

Ναὶ, περὸς 9εῶν ἀρήξατ᾽: ἔν δέοντι γάρ᾽ |- -]» -[» -ἷν ιν -]ω π 

1οτ» |--ἰν -ἰ--ἰ--ἷν -ἰ-- αν λα 
|ν ολ οδνω ο ωιορ ο 
κννσα ν--η- ώ κο. 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΠ, ΔΝΡ ΕΝΟΕΕΙΒΗ ΑΟΟΒΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ε 5 λ ϱὴ »» ψή-. ., / ὡς ἐγγὺς ἤδη γ ἐσμὲν ἀρκύων ξίφους. 
.. ον ο τω) Ἀ 

ΧΌ. Τάλαιν, ὡς ἄρ Ἴσθα πέτρος σίδω- 
{/ , τ 33 

629, ἅτις τέκνων, ὢν ἔτεκες, 

ἄροτον ἀντόχειρι μοίρα κτενεῖς. 

Γωρ ὁμόγεν» µιάσματα χόλεπα βεότοις ξυνώδ. ά άχη πιτνούγτα Φέοθεν πι γωίαν έπι αυτο- 
φονταίσι δόµιοις. ΠΑΙΣ. Οίέµοι τι δράσω ;» Ποι φύγω χέρας μήτρος» » ΕΤΕΡ. ΠΑΙΣ. Ουκ οἴδα» 
φίλτατε αδέλφε, γαρ ολλυµέσθα. ΧΟ. Ακούεις βόαν, ακούεις τέκνων} Ιώ τλάμον, ω κακότυ- 

χες γύναιι Παρέλθω δόµους} Δόπει κοι αβήζαι Φόγον τέχνοις. ΠΑΙΔΕΣ. Ναι, προς »δέων» α- 

ϱήξατε᾽ γαρ εν δεόντι ὡς ἔσμκεν γε ήδη έγγυς άρκυων ξίφους. ΧΟ. Ταλαῦας ήσθα άρα ὡς πέ- 
τρος Ἡ σιδάρος», ἅτις αυτοχείρι κτένεις (κοίθα άροτον τέκνων ὧν έτεκες. 

ΤΙΑΝΡΙΤΑΤΙΟΝ. 

Έογ ερηξαησφἱηεοις ρο]αίίοης α.ε ἀϊβιου]έ-οί-αίοπείπεηέ {ο Πποί- 
(αἱ: αεεοπιρ8ηγἰηΏρ νου» {αἱήπσ Εγοπι {με (ος (ο (πε εαγίῃ, αροπ 
(πε Ώουμκες οί ραγγῖοίἀες. 

Ἐιπετ Δον. [1Ρηλίπ.] ΟΙ! Με! ὑγοι δια]! 1 4οὸ Πίιπες ἤεε ἔγοιι 
πε Παπάς οὗ πι πποίπεγὸ ΄ 

ΞΕΟΟΝΡ ον. [ΕέΛἱη.] [ Κπος ποῖ, ἀεασεεί Ὀγοίμπετ, [ου 6 ρεΓῖξῃη. 
(6Ηο8υς. Πεαγεςί (οι {πο ουγ---ἀοςί ίποι εας Ιί ο{ (νε οΏΙ]άτεη ὃ 

Πο! ψγειοῖ! ΑΠ! Π]-[αιεὰ κοιτα { ΦΠα1ἱ Γ επίετ (πε Ποιιδεὸ Ι{5εε(ηδ- 
"1σΗΐ {ο πιο, Τ εοι]ά νγαγ-οβ πε πιαγάετοςς-Ρ]οιν {Τοσα πε γουιίῃς. 

Ώοτη Ῥον». [ΗΗΛῖπ.] Ναγ, ὉΥ ἴπε 6ος, αθεῖεί αξ---ίος ἵπ 1πιε 
πεεά(α] :----ᾱς νε αγθ γεα!]γ ποῖ’ πθαΓ {ὗε ρογί] οΕ (Πε βφοτά! ν 

0πΠοεῦς. [Γιαπιοπέισίν.] Οατεεά-Ννοππαη, (οι πημδέ οετίαΙΠΙγ Όε α5 Ἶ 
γοςυΚκ ου ἴνοηὮ, νπο ια (Πας οὔτ Παιιά νν]ί αιοιν ἆοπῃ Ἱπ ἀναιΙ, ἴε | 
(αιγ-ετορ ο οπί]άτειι ν ηἷοῖι (Πγδε]{ τοι Ό τει [οτί]. ΓΗ εέτε (λε κἰακμς 
ο τε ωοτά απά ἴῑε ἀγίπσ (στοππο οἱ ἐ]ιε (μἀγέπ αγε ἠεατά /γοῖι ου ίη. ] 

οπών 

κο ων 

1966. ΟΙ ιμ]καπά (ἶνε [οοννίπα νεγεε 
έμετο «τε ΥνΆομθ γεαάίηρς. "Αχη νι] 
με ραγιο]ρ]ε αὖά αἀ]εςίίνε αρτεεῖης 

86ηΏθς ΟΕ ἐμιότα, δίκαια. Τη 1{5 ροιοταὶ ἃς- 
οερία{ἴοι, ξύνωδα βἰσπίβες εόπδοπαέ, ἔπαί 
15, Ργορογέϊοπαίε οἳ Ὀρηγθδροπὰοπέ, 

να 1, ΠΙάΥ ὂο τεσατόοἆ αν ἴἶε ασσαδᾶ- 
εἱνο αὐφυ]αϊιθ; εἶδε ξύγωδα 1ΗΔΥ 6 νίενι- 
εὰ α5 ἵνα ηομΗμαίἸνε, αρτεεῖηρ ννἡτλ µι- 
άσματα, ἃμά ἄχη πιτνοῦνταν 48 ἴἶια αοςι]- 
βαΐϊνε αίτει ξύνωδα. Αἰάμδ εάϊτοὰ ξύνοιδα, 
ούποεῖια διώπ. Τη Ῥομο]ίαδί απἀ οίηεγς 
μαγο ξυνωδὰ ΟΙ συνωδά. Ε ΟΙ ἐπὶ γαῖαν ΝΤι19- 
ΡΓάΥε ϱαγε ἐπιτεῖναι---Βιά {ΟΥ ζυγωδά, 0 
τῶ!]ιος {ΟΥ ξύνωδα, ἰιθ βᾶνε Ζύγομια, ἵπ (1ο 

1979. ἀρῆξαι, 1. 805. 1Π{. αοἲ. ος ἀρήγω, 
1 Περ ωτ ὑγίπρ αδδδίαηος, 

1974, δέοντι, ἀθῖ. 8ΊΏΡ. Πθιί. Ρ:68. 
Ραντ. οἱ δεῖ, {έ θε]ιουε, οἳ ᾖέ 18 πέοεδδαγῳ: 
πθπςς ἓν δέοντι, ἴπ 86αΦΟΊ ΟΥ ἴπι έἶπιε πιρεζ/ μ]. 

1975. ἀρκύων, ΗΤετα]]Υ, πείς, Ενα ἴν, 
ια (νγεαά ου οἆρε ος νε βννοΓά. 

19277. ὧν ἔτεκες Ώοἵβοῦ ννου]ά σης 
Ιν πανε οπίεεά. 
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Μίαν δη κλύω, µίαν πῶν πάρος ἱν- εἰ ν--νι- 2 

γυναὈκ ἐν φίλοις χέρα βαλεῖν τέκνοις, 13950 |ν νι νυν -- -- 

᾿Ινὼ μανεῖσαν ἓκ 9εῶν, ὅθ 7 Διὸς |- -ᾗν -ἷν -ιν -ᾗν -ᾖ» ν Ὁύ 74 

δάµαρ νυ ἐξέπεμψε δωμάτων ἄλη. | -ἰν -ἷν -|ν ν -]ν- 4 

Πιτνεῖ ὃ ἃ τάλαιν ἐς ἄλμαν, φόνω - -- »]-]ν ---ἷ- λε 2 

πέκνων δυσσεθεῖ, [ν --ν]- «κια ΑΥ 

ἀκτης ὑπερτείνασα ποντίας πόδα, 1930 |- - [- -]- -ᾖν ιν -]ν ω -«2.ό 7, 

δνοῖν τε παίδοιν ξυνθανοῦσ᾽ ἀπόλλυται. |» -]ν -]- -(ν [υ-ίνν -- 

Τί δή ποτ᾽ ὀῦν γένοιτ ἂν ἔτι δεινόν; ο Ρλ -.. 

ΤὪ γυναικῶν λέχος πολύπονον, |- ν- -ἷν -υν ν]ν Αμάσῳ 2 4. 

ὅσα δὴ βροτοῖς ἔρεξας ἤδη κακά. |» ό ὦ μ|- ὧδ. ν||- άνω ο λοσνικς λα 

ΙΑ. Τυναῖκες, ἀὶ τῇσὸ ἐγγὺς ἕστατε στέγης, 1990 | -ἰν -|--|- -ἷ--ιν- 

ᾖρ᾽ ἓν δό ν ἡ τὰ δείν ἒν έν |- -ἰ» -]|- -ιν -]- -[» 2 ἄρ ἓν ὀόμοισιν η τὰ ἐιργασμµένη | 

Μήδεια τοίσιδ’, Ὦ µεθέστηκεν Φυγη: |- -ῃω-ιν --ν -|- -ἰν- 

Δεῖ γάρ νυν ἤτοι γῆς σφε κρυφθηναι »άτω, |- -]ν -]- -ν -- -ι» α) 

ἢ πτηνὸν ὥραι σῶμ᾽ ἐς ἄιθέρος βάθος, |- -]ν-[--ἰν -ᾖ»-|ν ω 

ἐν μὴ τυράννων δώμασιν δώσει δίκην. 1295 ]--]--||--ιν---ίν- 

ΤΗΕ ΟΠΒΡΕΒ, ΑΝΏΡ ΕΝΟΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Μίαν δη Μλύα μίαν γυναίκα των πάρος βάλειν χέρα εν Φίλοις τέκγοις, Ίγὼν κιαγείσαν εκ Φέων, 
ὅτε ἡ δάµκαρ Δίες εξεπέμψε νιν δώµκατων ἆλη. Δε ἆ ταλαίγα πίτνει ες ἄλμιαν δύσσεθει φόνω 
τέκνωνν ὑπεςτεινάσα πόδα πόντιας άκτηςν τε ξυνθαγούσα δύο παίδοιν μα” Τι δη πότε 
ουν αν γενοίτο έτι Σεύον; Ώ λέχος γυναίκων πολύπονον, ὅσα κάµα δη ήδη ερέξας βρότοις. ΙΑ. 
Γυναίκες, ἂν ἑστάτε έγγυς τήσδε στέγης, άρα Ἡ ειργάσµενη τα δεν Μνδεί, εν τοίσιδε δοµοί- 
σι, Ἡ µεθεστήκε φύγη; Γαρ νυν δει σφε ήτοι πρυφθήναι κάτω γης, η άθᾳι πτήνον σώμα ες βάθος 
αίθερος ει µη δώσει δίκην δώµασι τυράννων. 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Οπε Ιπάθεά 1 Ώθαγ----οαε ν/οπιαΏ οἱ ᾖλοδε ο{-οἰά----Ιαϊά Ιπαπά» αροῃ 
πει ἆεαν οβνρεῖης, Τπο, ἰηβατίαϊοἁ Ὀγ (πε (οάν, Ψεπ {πε υνΙ[ε οἱ ο” ά- 
Ρίίε 5εηί ἴνεν {γοια {πε ραϊασε ἵη ΒἰσΕί. Ύεα (πε ννγείοὮ 11515 Τηΐο 
ο Ὀγίη γ-Ποοά {ος (πα ἱππρίοιι5 ΠΠαΓάοΥ οἱ Ίου 8ΟΗ5, α5 5ηο 15 ἀϊγεοί- 
ἵηο Ίου [οοῖ αἴοηρ ἰ]πε 5εα-»λογε---αιιά, οχρἰτίης, νὰ μετ ἴώο Ῥογ5, ἵ5 
ἀεδίτογεά. αι (πει, ργίίπεε, ενετ οαπ Ὀς ππογο ἀγεαά{α] ὁ 
ΟΙ 1 ποια Ὀεὰ οϐ ἵνοππεη, (γα α]-ἴη-αησιϊδα, ουν ΠπαΠΥ Ι]ς αθ- 

δυγεάΙγ Ἠδί (οι ε[ογε-αοιν Ὀτουσῆί οἳ πιογίαἰς! 
ἆΑ5ον.[ Επἰετίηρ.] Ὑε νγοππεῃ, νηο απο ειαπάΐης Τη {Πε ργοκἰπηϊίγ οἳ 

Εχίς πιαησίοιι, ἵ9 οἷια (ναί Παί[ι ἆοιπο τ]ιοσο Πογρίἁ ᾖεοάς, Μοάόα, ἵπ Ι]ῖ 
Ἠουςε, ος Ὠᾶς 9Ώε ἵαΚεη {ο ΗΙδΗΙὸ 10ος τοισιᾷ Πῖηι τω απσιἰσὴ.] 

Έοῦ που’ ί Ώεμονες Πεν είπεν {ο Όε Πὶά απάετ ἴε εαγΙΏ, εἶδε {ο 
αργαῖδε Πεγ εν]ησεά Ὀογ ἰπίο ἴπε Ιοἳγ ΕΚΥ, η ηοί σῖνε »α[ἰ5/ασοίίοη {ο 
ἴπε Ἠοιδε οΕ (Πε τογα]-{απι!]γ. 

/ 

1980. ΗΠονο ναΙοιςτοαἰησκατγοσῖνειπ, Αίύαπλα», Ὀθ]ονίης Τπο {ο ὓς α Ἰοηθςα, 
1981. Τπο νναν ἀαασΏίεντ οὗ Οάάπιιι απά μ6υ (νο ΒοΥ5 {ο Ός Ἠν]εὶρς, ραγδαοἆ 

αη4 Πατινόηία, απά τογα] 8ροι8ο οἳ Α- Ἰθγ:- ψη]ςί αιε, {ο ανοῖά ήν ϱηγεσίεά 
Έαπλας, Κίηρ οἳ Τµεῦο ἵπ Ῥαόϊτία. Ὦγ σταρ, τας τη Μειιεότία ἵηπ Ἠθυ αΡΠΙ5, 
ΑΙ]αΠ)ΗΝ Αθ νναδ πιοῖ]ευ ο{ ἵννο πηοδί απά {ΟΠ ἃ Πρ] του γενν Ἰειςο]έ [πο 
Ἰαρ]εδς. 8ο08, Σ,οάτοµιι5 απά ΝΤοιοότία, ἴἶεδεα. 80Π1Ε 88Υ, 56 ἀγαρρφεά Τ,εάι- 
εί ἴλοδο ννογς γεῖ γοιησ. 1 άπο ναν- ος ἀον νι μου, Ὀαῖ οἴἶχεις αΏτηι 
ἵηρ Όδσσιης ]οα]οιι5 ο ΤΠο’5 Ρτοδροβίγ, (απά (5 νναδ ἴἶιο τοσεῖνεά ορίηΊοι) ἴαι 
βεηί 1 κίρμουδ,οης οΓ {16 Ἐιιγῖθς, ἴοῖμο Αἰ]απιαδ Κίεά Ἠϊπα Ὁγ ἀαδηίηρς Ἰάπηα ννῖτ]ι 
Ρα]αςς οἱ Αἴ]ναµλαδ:---- νΨλθγδιροῦ ἴε Γασοθ αραἰηδί α ναί], 
Μ]χοἰο {αΠΙ]Υ να 5οἰχεὰ νι αἃ Ἰε]]1δίι 19203. Ἐοι τοίσιδ, ΟΥ ἂδ ὮΟΤΒΟΠ Ἰιας τε 
ΡΙτεΗΣΥ απά ἀεἰἰτίαπι---ἰΩδοπημοἰι (ναί : τοῖσιδ, δοίηε Ρίνε τοῖσι. αΏλετθ τοῖδέ γ, 



90 19960. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

[{έποιβ’, ἀποκτείνωσα κοιράνους χθονὸς, ἱνκν -ι|- -ν ιν -ἷν ω 

ἀθῶος ἄντη τῶνδε φεύξεσθαι δόµων: ο Ἱντ[ν-ι- -ν -]- -{ν - 

᾽Αλλ᾽ ὀυ γὰρ ἀντῆς φροντίὸ., ὡς τέκνων, ἔχω᾽ |- -]ν ἶπσ]ν - [ν -]» ὦ 

κείνην μὲν, δὺς ἔδρασεν ἔρξουσιν κακῶς᾽ |- ιν ιν -]» -]- -]ν Ἀ 

ἐμῶν δὲ παίδων ἦλθον ἐκσώσων βίον, 1900] -]- κιν ---ικν 

μή μοι τι δρώσωσ᾽ ὃν προσήκοντες γένει |- -ᾗν -ᾖι- -ᾗν -]- -ιν . 

μητεῶον ἐκπρώσσοντες ἀνόσιον φόνον. |- -ἰ» -ι- -ᾖν ν τιν -]  ὼ 

Χο. Ὦ τλημµον, ὂυνκ ὀΐσθ ὁτ κακῶν ἐλήλυθας, |- -τν -]]- -[ν -ᾖ» -{ν ω 

Ἰᾷσον' ὂν γὰρ τούσδ ἂν ἐφθέγξω λόγους. [--]ν ---ίν-ι--ἰν- 

ΙΑ. Τί ὃ ἐστιν; που κάμ᾽ ἀποκτεῖναι φέλειΣ 110ρ]ν -ν -η]-- -]- -- -τν άφ 

ΧΟ. Παῖδες τεθνᾶσι χειθὶ μητεῴα σέθεν. |- ην κ [» -ᾗ» -]- -ν . 

ΙΑ. Ὀέμοι, τή λέξεις; "Ὡς μ ὤπωλεσας, γύναι. |- -ι» -]|- -» -] μ -ν ) 

Χο. Ὡς ὀυκέτ) ὄντων σῶν τέκνων φρόντιζε δή. |- -]ω -]- -ι» -[- -]» ν' 

ΙΑ. Ποῦ γάρ νιν ἔκτειν), ἐντὸς Ἰ ἕωθεν δόµων; |--ιν-|--|--ἰ--ἰ-- 

ΧΟ. Πύλας ἀνοίξας, σῶν τέκνων ὄψει φόνον.. 1910 [ν -ιν -]- -» -]- -]ω ν 

ΙΑ. Χαλᾶτε κληδας ὡς τάχιστα, πρόσπολοι’ [ν -ιν -» τν -ᾖ» -]νν 

....- 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗΒ, ΔΝΡ ἘνοίιΙ-Η ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ. 

Πεποίθε, αποκτειάσα κοίρανους χθόνος, αύτη φευξέσθαι αθώος τώνδε δύµιων; ΄Αλλα γαρ ουκ 
έχω Φρόντιδα αύτης ὡς τέκνων ὀνς µιεν εδράσε κάκως ερξούσι κείνην δε ἤλθον εκσώσων βίον 

: έκων παίδων, Γή δι προσηκόντες γένει δρασώσι µοι τι, Εκπρασσόντες ανόσιον Φόνον µητρφον. 
ΧΟ. Ω τλήµον, ουκ οἰσθα δι κάκων ελήλυθας, Ιάσον' γαρ αν ουκ εφθέγζω τούσδε λύγους. ΙΑ. 
Δε τι ἐστι; Ἠπου 3έλει αποκτείναι και έµε; ΧΟ. Παίδες σέθεν τεθνάσι μητρώα χείρι. ΙΔ. 
Οέµοι, τι λέξεις; Ὡς απώλεσας µε, γύναι. ΧΟ. Φροντίζε δη σων τέκνων ὡς ούκετι όντων. ΙΑ. 
Γας που εκτείνε γίνε έντος η εζώθεν δύµωγ»; ΧΟ. Αγοίζας πύλας, όψει Φόγον σων τέκνων. ΙΑ. Χα” 
λάτε κλήδας, πεόσπολοι, ὡς ταχίστα" 

ΤΕΑΝΘΦΙ.ΑΤΙΟΝ, 

Ττιωςίς εἰιε, (λαί Πανίηρ εἰαίη {Πε Ροίεηίαίες ο{ {πε γεα]Πι, 5/ε 5]α!] 
Πετεει{ εδοᾶρε υΙ(Ὦ ἱπιραπίίγ [τοι ἴΠε ρα]ασε ὃ 
αεί Ὀγ-ιμε-υγε 1 Ἰανε ποί (πε «οΏσετΏ αθοιί Ὠετ, ἂ5 αΌοιί πιΥ εΠ{]- 

ο ἄτειι:---ἴἶχοκο ἱπάεεὰ 9ἷε αν ἱη]αγες νν ΙΙ Ρα μίεὰ Ἰετ---Ρυἱ [ απα οοἵηε 
ίο 88γε (πε Π[ε οἱ πιγ Ῥογς, Ιε5ί {Πε γε]αίίνες οἱ {Πε {απιῖ]γ ννοτ]ς πηε 
5η νο, αγειηρ]ηρ {Πε ἔοιἱ πιάτάεγ ρετρειταίεἀ-ΡΥ -ιπείγ-ηποίπευ, 

6πΠο.υ. [ζήσ]ίπο.] Ο1 Ὀππαρργ µαΏ, ἴποι ΚΙογγεδί Ποί ίΠε εχ- 
(εηί οἳ ΨγείοΏεάιιεςς (που Ἠαεί τεαςλες, | άεοης {ου εἶδε ίπποι φου]άεςί 
ηοί Ώανο αἰτεγεά (Ἠεςε νο». 

1Α5ον. Ῥυΐ Ώαί 191 ὸ νηες οἴε {ο ΚΙ] Πε αἷςο ὃ | 
6Ποκυς. ΤΗΥ οἰι]άγεπ αγε-ο/-ΙΙ{ε-Ῥεγείι ΡΥ (είν πιοίπετ’5 Παπά. 
7Α8ΟΝ. οες πε! γαί νηί (οι αγ ὸ [Γαἰὐπεῖπρίν απἀ σοατεεῖν αδίε 

ἐο διρροτί ᾖἐπιδε[{.] Ἠονν εἶλοι Ἠαδι ἀῑεμεατίεπεά ππε, Ψοπ]αη | 
Οποκῦς. ΤΗϊηίς πον’ οΓ (Πγ οΠΙ]άγει 5 πο Ίοησετ ἵπ Ρεῖης. 
1Α5ον, Βυΐ νηετε ε]εν) 9Ώε (Πεπῃ, ψΠῖη ος νλοιί {πε ραίαςε} 
Οπου». [ Ροϊπέῖπρ.] Ηανιησ ορεπεά ἴΊοχε 49ο:85, ίποι υ]ί «εε (πε 

πιαηρ]εά-»ίαιο οἱ {1} 5οι15. 
1Α5οΝ. [1111 αρτιαέῖοπ.] Ὁπάο νε Ῥο]ί5, Λίίεπάαηπί», αξ ααἴοΚκ]γ ας 

Ρο»»]ο]ε: [Ηετε έ]ιε 41ίεπάαπία επἀέανοιγ έο ορεπ ἐᾖε ἄωοτδ ο έε ραίαοε.] 

1908. ἐλήλυθας, Α{{. {01 ἤλυθας, 9. 8ΙΠΡ. | Ργε{ειιοἆ παῖδες σέθεν τεθνᾶσι μητεώα χέ- 
ΡεΓ{. Ἰπά, πιά, Οἱ ἔρχομαι, 1 εὐπιε. θι---ᾱμ Ταπιδῖς (τ]ππείετ οί 111 βε]ιο]ία»έ, 

1904. ἐφθέγζέω, 3. 8ἱηΡ. 1. αογ. ἴπά. | ντηουί (1 Ρε]ενε) αην ΙΠ{εηίίοη. 
πιῖᾶ. ος φθέγγομαι, 1 «ρέαίε, 1909. ἔκτεινε, 9. δΙΗΡ. 1. 8οἵ. 19. αοί. 

1906. τεθνᾶσι, ὮΥ 54 116οΡ8 {οΥ τεθνάασι, | Οἱ κτείω, ᾖ Πε]. | 
επ{έποίῖ επί, έ]ιεῃ ατε ἄκαά, 8. ρἶατ. ρθιξ.{ 1910. ἀνοξας, ΠΟΤΑ. 8ΙΏΡ. ΠηᾶΒ. 1. 80Γο 
18, πηῖὰ. ος Ἀγήσκω, 1 ἀἱε, ἸΠυβρτανε | ρατῖ. αοῖ, Ο6 ἀνοίγω, ἵ ορεῃ. 

. 



9] 

|-τ]ν[-τ]ν-Ιν-Ιν» 
|--]ν -ἴγ-]νἰ---- 
|» -]ν Ας ”- -ν - 

1515 [ν -[ε-|---ν-ἰ--]-- 

ΜΗΔΕΙΑ. 1919. 

ἐκλύεθ) ἀρμοὺς, ὡς ἴδω διπλοῦν κακὸν, 

τοὺς μὲν Φανόντας, τὴν δὲ τίσωμµαι φόνω. 

ΜΗΔΕΙΑ. 

Τί τάσδε κινεῖς κἀναμοχλεύεις πύλας, 
. η π Δ , 

νεκρους ἐρευνῶν, κὠμὲ την ἔιργασμένην} 

Παῦσαι πόνου τοῦδ ̓  ἐν ὃ ἐμοῦ χρείαν ἔχεις, | -]- ιν -ι--ιν- 

λέγ᾽, ἐν τι βούλει' χειρὶ ὃ ὂν ψαύσεις ποτέ’ ἱν-Ι--|--|--ἷ--ινν 

τοίονδ᾽ ὄχημα πατρὸς Ἡλιος πατὴρ |- -ἰ - -ήν -- νι -|- - 

δίδωσιν Ἰμῖν, ἔρυμα πολεμίας χεβός. |» 

ΙΑΣΩΝ. 
” ” 5 / ῃ / / Ώ μῖσος, ὦ µέγιστον ἐχθίστη γύναι 1950 |--|- -Ι» -ἰν -|--ἰν - 
9εοῖς τε κἀμοὶ, παντί τ΄ ἀνθρώπων γένει, [ν-ιν-- -ἵν-ι--]-- 

τις τέκνοισι σοῖσιν ἐμθαλεῖν ξίφος |- -]» -ᾖν -|» -ᾖ» -]ν μ 

ἔτλης τεκοῦσα, κἄμ) ἄπαιὸ ἀπώλεσας. ἱυ Ιν -Ιν-ἰν-ν-ἰν- 

Καὶ ταῦτα δράσασ» ἡλιόν τε προσθλέπεις, |- -ᾖν πι” -]» -ᾗν -] ω- 

1925 |- -ιν -]- -τ» -ᾖ» -» ὣ 
. ο) 2/ ιο . σέ 

καὶ γαίαν» Εργον τλασα ὀυσσεοεστωτον. 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕΒ, ΑΝΏΡ ΕΝΟΙΗΙΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

εκλύετε ἅβικους, ὣς δω δίπλουν κάκον µε’ τους Φαγόντας, δε τισώµαι ΤΗΝ Φόνω. ΜΗ. Τι 
κύεις κα, αναμεοχλεύεις τάσδε πύλας, ερεύνων νέπρους, και έμιε την ειεγάσµενην; Παύσαι τούδε 
πόνου΄ δε ει έχεις Χεείαν έµου, λέγε, ει βούλει τι’ δεου πότε ψαύσεις χείρι’ τοιόγδε οχήµα 
"λιος πάτηρ πάτρος διδώσι ἥμιν, ἔρυμα πολέμιας χέρος. ΙΑ. Ώ μίσος ω µεγίστον εχθίστη 
γύναι, τε Φέοις, και έµοι, τε πάντι γένει ανθρώπων, ἥτις έτλης έµθαλειν ξίφος σοίσι τεκνοισι 
τεκούσα, Χαι απώλεσας έµε απαίδα. Και δρασάσα ταύτα πρόσολεπεις τε ἥλιον και γαίαν, 
τλάσα δυσσεθέστατον ἐργΟΝο 

ΤΗΕΑΝΦΙΛΤΙΟΝ. 

ἱοοδοῃ (πε [{αφδίεηῖησ», ἴπαί 1 πιαΥ Ρε]ο]ὰ {πε ἁοιιθ]ε «αἰάἰτορΏξ---εγεη 
μα εἰαΐπ, αηά ΠΙΔΥ Ρρυπ]δΏ Ἠεγ {ου ἰωε ΠάΓάεγ, [Τε 41ἱεπάαπίές οοπέῖ- 
μις {εν αἰέεπιρίδ -ἰο τες έ]ιε ἆοοτο.] 

Μενεα. [Ηἶπ.] ΙΙ ατί ἴπου εΠακίης απά ΠΠΙπσ-{γοπι-ἰΠείγ- 
Πἴησες (ηοςο σαΐοθ», βοεκίησ {ου (πε ἀεσεαδεά, απά τηε {Πε ἆοετ-οί-ίῃε- 
ἀεοά. Ώεδίςι [γοπι τὶς Ἰαθοιγ:. [ου 1 ίοι Παρί πεεά-οί-αισοηί ο{ ης, 
8ρεαΚ, ΙΓ ἴοιι ἀθείγεδί αυρΏίτ---Όαί πενετ δΏα]ί ίποι {οσο πε γΙὰ 
(γ Γαιιά---καε α ολατ]οί, (Ώε 0ν, (Πε {αίεγ οἱ ΠΙΥ Γαίμες, σΐνεν ας, 
ἃ δα{6-σιιατά ΓΓΟΠΑ ΕΥΕΤΥ Ποβίί]ε αγπῃ. [Ηετε /Ἠέάεα αδοἑπαίΐπρ Γγοπι ὂε- 
Μπα ε]ιέ ραΐασε, τωζ({ι ἐ]ιε ἀειά ὑοᾶίεδ οί ᾖετ 8οπς ἐπ α εἰιαγιοί ἄταωπ ὃν 
Ἰωζπρεί ἀγτασοπδ, αάναποες Γογωαγά, απά ἰαβεδ Ίε δἱαἰῖοη ούεγ «άδοπ.] 
ΙΣΑΦΟΝ. [Γουλίηρ αρ.] Ο αὐοπιϊπαῦ]ε, Ο (που πιοδί ἀείενιεά ΝοπΏ]αη, 

5 νε] ὈΥ {Πε (οά», αν Ὀ} πλε, απά {ο νΏοἰε Ταςε οἱ π]αη, (οι νο 
[αςὶ ἀαγεά {ο ρ]άηπρε ἴλε βννοτὰ ἰπίο (Ώίπε ονη οΠΙ]άτεη--- οι νο 
ὑγουισηίοςί ἴπειη Γογί]----ᾱπΏά Ὠασςί Πεαρεά-ρετάΙήοη-οῦ 1ης Ῥετεβίι-οί- 
ΠιΥ-κοης [δορῦις τεγν Πεανϊ[ψ.] Ἀιιὰ, α[ιον ἀοΐηρ (Π15, ἴποι οοκενί οἩ 
Ὀωτὴ ἐἶο Θπ απά (με Ἐατιμ, ανίης ἀαγεά α εποδί Ἱππρίους ογἶπως! 

1914. Αποζηει τεαάἶης ος {Πῖδ νοιςε 
Ἰ, ΜΗ. Τί τούσδε κιεῖς κἀναμιοχλεύεις λό- 
γους, απ ννμ]οῖι 19 (οι Τη αἰπιοδί 6ν6τΥ 
οὐ ου απά ΝΤ, Ῥουκοῦ ἴπάθες Ίνα 
Ίοηρ ποίο οχρ]απα{οτγ οΓΊ]ιε 5ενεγα] τεᾶ- 
ΒΟΠ8 η ]]οἩ Ἱπάποεά Ἠήπι {ο ἀἰδοαιά λό- 
γους, πι] δα Ὀδ{Π{ 11 πύλας, Ὀτιῖ νήσο Ἡ, ΟἨ 
αοσοιιπῖ ος 119 ο ς{{ι, [ αν ποῖ Πορ 
Ρτορεν ἴο (γαυδοτίῦς. 

1919. πολεμίας χεεὸς, Πζετα]]γ, ΓΓουι ὑπῖ- 

ππῖοαϊ ΟΥ )ιοδζΐε ᾖαπά, Ὀμί ἨΠιοΓε οοηβίδ- 
τεπ/{]γ νι (πε Ἐηρ]δίι ἰάἱοπα, {Τοπ έἶιε 
)ιαπά ϱ) εὔεγν ος, ος /γοηι ευεγ Ιιοδέῖ]ε αγ]. 

1990. ὦ µέγιστον ἐχθίστη γύναι Ἰ88 ΟΕεΓ- 
(αΙΠΙγ α νουγ Ρος π]ίαΥ ἔοχςο {Π τς οσ]βῖ- 
πα]; Ὀπῖ νν]ο οαηποί ὃς τευάετεά Ἰηῖο 
σοοᾶ Επρὶϊδη: Ἱπάρεά α ἁοαῦίε 5αρεί- 
Ἰαΐ1νο, 0 έλου πιοδέ ᾖαίε[ι]]εδέ ιοο’παη, ἴ5 
[1 ος Ἰαησπαᾶρο αὈδιτά, 

1999. ἀπώλεσσς, ]ιαδέ ἀεκίγοψεά 116. 



99 19296. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ὌὍλοι'' ἐγὼ δὲ νῦν φρονῶ, τότ ὂν φρονῶ», |ν -ἰν -ᾖν» -[» -ν -ιν - 

ὃτ ἐκ δόµων σε βαβοάρου τ᾽ ἀπὸ χθονὸς |» -]- -ᾗν -ᾗ» -ιἰν ων 

Ἕλλην ἐς ὄΐκον ηγόμην, κακὸν μέγα, |- -ι» -ιν -]ν -ᾖ» -» ν 

πατρός τε μαὶ, γῆς προδότη», η σ᾿ ἐθρέψατο. |» -]» -]- ω υ]ν -ι» -]ν ω 

Τὸν σὸν ὃ) ἀλάστορ) ἐις ἔμ᾽ ἔσκηψαν Φε 1990]--[ν-ιν -]--]--ίνν 

κτανοῦσα γὰρ δη σὸν κάσιω παεέστιον, τν -Ι--ίν-Ιν-Ικν 

τὸ Καλλίπρωρον ἐισέσης ᾽Αργοῦς σκάφος, |» -τ» μην -]» -]- -ἰ- ώ 

Ἠρξω μὲν ἔκ τοιῶνδε' νυμφενθεῖσα δὲ |--ν-ι--]ν-ί- -]ν ν 

ἔ παρ ἀνδρὶ τῶδε, καὶ τεκοῦσά µοι τέκνα, ἱ--Ιν νι -ίν-(νν 

ἑυνῆς ἕκατι καὶ λέχους σφ᾿᾽ ἀπώλεσας. 1965 |--|- -ᾗ» -ᾖν σι» -]νν 

Ὃνυκ ἔστιν ἥτις τοῦτ) ἂν Ἑλληνὶς γυνὴ |- -[- -|- -|ν -]- -ν ο 

ἔτλη πόθ᾽, ὧν γε πρόσθεν Ὠξίουν ἐγὼ τν τ]ν-ν -]ν |» ιν - 

γῆμαίΐ σε, κηδος ἐχθεὸν ὀλέθριόν τ΄ ἐμοὲ, |- -|ν -ν -]ν υν]ν -τν - 

λέωιναν, ὂν γυναῖκα, τῆς Τυρσηνίδος [ειν -ν -ἰν -|-τ]νν 

Σκύλλης ἔχουσαν ἀγειωτέραν φύσιν. - 1540 |-- -] ω -ᾗ» -[ν -ν -ἰ» ν 

Αλλ) ὂν γὰρ ἄν σε µυρίοις ὀνείδεσι |--|ν -[ν -ἰ- «[- -Ινν 

δάκοιμι' τοιόνδ) ἐμπέφυκέ σοι δράσος. ἱ--ιν ---- κ -ινν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕ, ΑΝΩ ΕΝΕΑΙΙΞΗ ΑςΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟ 

Ολοίο' δε νυν έγω Φεύνω, ου Φεόνων τότε, ὅτε ήγομην σε ΕΚ δέµιων τε ἆπο βάρβαρου Ἰχθένος ες 
"Ἑλλήνα οίκον, μέγα κάπον, πρόδοτ τε πάτρος και γης ᾗ εθρέψατο σε. Δε Φέοι εσκήψαν, του 
σον αλάστορα εις έµε᾽ γαρ δή κτανεύσα σον κάσιν παρέστιον, ε εισεσης παλλιπρώρον σκάφος ́ Α0- 

γους. Ἠρξω μεν εν τοιώνδε᾽ δε νυμφευθείσα πάρα τώδε ώνδρι, και τεκούσα οι τέκνα, απώ- 
λεσας σφε ἑκάτι εύνης και λέχους. Ουκ έστι Ἑλλήνις γύνη "τις αν πότε έτλη τούτον πρόσ- 

θε ὧν γε έγω ἠζιουν γήµαι σε, κήδος έχθρον τε ολέθειον έµοι, λεαίναν, ου γυναίκα, εχούσον φύ- 
σιν αγριώτεςαν͵ της Τυρσήνιδος Σκύλλης. ΄Αλλα γαρ ουχ αν δαλοίµι σε µύριοις ογείδεσι᾽ τοιόγδε 
ωράσος εμπεφύκε σοι. 

ΤΠΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 
Μαγεςί ἴποι ρεΓὶσα: {ου ΠΟΥ απη [ 1η-Ώ1γ-δεηςες---ποί Ὀείηρ-ΊΠ-ΙΠΥ 

εεῃςος {Ἠεῃ, Ἡπεη 1 Ὀγουσῆί ίεε ΓΓΟΙΗ (ΠΥ Ποπῃε, αμ {Γοπι α {ογείση 
είπε, {ο α (σγεεῖαιν Παβιίαἴίοη ----ᾱ ΠΠΙΡΠίΥ Ρρεεί---Ρείγαγεν οὗ {Πγ {[- 
εγ απάἀ οί {λε Ιαπά (λμαί πιγθεά {ποε. Εαΐ ἵΠε (οἆς πανε υτ]εά {Υ 
ΙΏ[Εεγισ|-οΙΓδε οἨ ΠΠε----Γ0Γ-88-ΙΩ]]-αδ-(λαί ν/πεη (οι Παςεί πἹΙτάεΓ- 
εἆ {11γ Ὀγοίίεγ νΠο-ννας-εἀισαιεά- ψ]-ίΠεε, οι επιραγκεά»ἰ 1π (πε 
υεαυ(({α]-εαἰκεὰ Ππ]| οῇ 1ης Αγρο. 

Τῆοι. Ὀεραπηεςί, Ιπάεεά, γγίῃ εαο]ὶ- ογ]πιος-ᾱς(Ίνεςς ----δο, Πανίης 
Ῥεεη νεἀἀεά {ο πε {1 Ῥγεδεπί Παξραπά, απἀ Πανίπσ Ῥογπε τηε ο[π]]- 
ἀγεῃ, ἴἴλοι Παςί ἀεδίγτογεά (Ἠεπι οη αεσοουπί οἱ α Πιατγίασε απά α Ρεἀ. 
Τμετε ἵς ποι α ΟΩγεσίᾶΏ ΟΠΑΠ νγου]ά ενετ πανε ἀαγεά Τίς ἀθει---ἴη 
Ῥτείεγεηςε {ο Ψποπο, Ἡούγενες, 1 (ΠοιιρΏι ρτορει {ο νε (Πεε, α πιαἰοῇ 
Ἠαίεί[α] απἀ ἀεκιγισί]γε {ο πῃε, α Ιἰοηεβ», ποί 4 ΝΟΠΙΦΗ, Παγίτς α {εΠΏροΓ 
ΠΊοΓΕ «Ώνασε της {λε Τωεσαῃ Ῥού]]α. Ῥυΐ Ι οπηποί ρα (Πεε ὉΥ ἴει 
(οιικαμὰ γεργοᾶςἶες---5ιο) σα]]ουῖς-εβΡοητετγ ἰς Ἱπορίαπίεά ἵη (ος! 

1596. ὅλοιο, 9. 5ἱπβ. 4. Δ0Γ. οΡί. ΠΩ]. 1949. Τ]ιο Τήδεαη Δού]]α 15 α ἀῑππιι- 
οΓ ὄλλυμι, 1 ρεγίδὴ, νε τοςυΚ ἴπ (χε Βιγαῖ(5 ος ΜΠορρίπα, απἀ 

1991. παρέστιος τ]σλιί]ν εἰρωῖβος ννλμαί- | να ἀοοπιεά ΡΥ ἴιε αὐεῖθπίς {0 Ῥο εχ- 
ονου 5ιαπάς ΡΥ (ο ἤτο-ρΙά6, ος οὗ ἴ]ε | οεεάἸηρ]γ ἀαπβετοιΙδ, ΤΠε ογίσῖη ο 1 5 
μα. 566 ΒορΗ. ΕΙ. 971. Αηιϊς. 979. | «αἷὰ (ο Ίνανε Ῥεου ἴ]πο Φίταηρο ΠιθίαΠόΓ- 

968. ἤρξω, 9. εἷωα. 1. α0γ. ἵπά. ποὶά, | ρ]ιοδῖς εἶνο ἀαπισ]ιίθν ος ΤΥΡΙιοη ϱυβετεά 
ος ἄεχομαι, ΟΥ Ταῖ]ογ ἄρχω, 1 δεῖ. [οπι Οήτοῦ---μες Ῥοάγ Ὀεἷονν ία νναϊδε 

1997. ἠξίουν, 1. 8ΙΠΡ. Ιπρθτέ, Ίπά. αοῖ. { νανῖης Όεεη ομαπρεά Ιηίο οαΠῖηπθ ΠΊΟΗ 
ο{ ἀξιέω, 1 ἐλέπ]ς ιροτέ]ὴ ος Πέ. 5ίθη5, ἴ]ιαί ηενει «εᾶδεά {ο Ῥαικ. Τις 

1988. κὔδος, α οοππεοῖοη ΟΥ αἰ[ίαποο. | τοςξῖδ πιεμτῖουεά ϱγ Ηοπιες,Οἀ. κῇ,8ο 



ΜΗΔΕΙΑ. 1348. 08 

᾿Εδδ᾽, ἀισχβοποιὲ, καὶ τέκνων μιαιφόνε᾽ |--ιν-Ι--ἰν-Ικ-ικν 

ἐμοὶ δὲ τὸν ἐμὸν δαίμον΄ ἀιάζειν πάρα, ἱυ -Ινν -]- -]» -]- -ω ν 

ὃς ὀύτε λέκτρων νεογάµων ὀνήσομαν, 1945 |- -|- -ᾖ-νν]ν -ἴν-Ινν 

ὂν παῖδας, ὃὺς ἔφυσα κἀξεθρεψάμη», |- -ἰν -ἰν -ἷν -ιν -[ν- 

εξω προσειπεῖν ζώντας, ἆλλ᾽ ἀπώλεσα. |- -]» -]- --ν -ᾖν -ᾖ- ώ 

ΜΗ. Μακράν γ ἂν ἐξέτεινα τοῖσὸ ἑναντία ἱυ -Ιν- νυν -ἷνν 

λόγοισιν, ἔν μὴ Ζεὺς πατηρ ἠπίστατο [ν -ι» -[- -ιν -]- -ν ᾠ 

ὁδ ἐξ ἐμοῦ πέπονθας, ὅτά τ ἐεργάσω. 1960 |--ν -ἰν -ἶν-ν -ἰν- 

Σὺ ὃ) ὂυκ ἔμελλες, τᾶμ᾽ ἀτιμάσας λέχη, [ε-ίν-ι--ιν-|- -]ν- 

τερπνὸν διάξειν βίοτον, ἐγγελῶν ἐμοὶ, |-- -]ν -]- νου [ν σι» -]-- 

ὀύ᾽ ἡ τύραννος, ὀύθ) ὁ σοὶ ασροσθεὶς γάμους |- -]ν [ον --ιν- 

Κρέων ἀνατεὶ τῆσδέ μ ἐκθαλεῖν χθονός. [. -]» -]ι- -ἰν -ᾖ» -ἰ» ω 

Πρὸς ταῦτα καὶ λέαιναν, ἔι βούλει, κάλει, }95ὅ |- -ἰ» -ν -]ν -]- -]» 1) 

καὶ Σκύλλαν Ἡ Τυρσηνὸν ὤκησε σπέος" |- -]ν -]- -]ν -]- -]ν ω 

τῆς σῆς γὰρ, ὡς χβΗ, καρδίας ἀνθηψάμη». |- -ἰν -]- -ν -]- -ᾖ» - 

ΙΑ. Κάνυτή γε λυπεῖ, καὶ κακῶν κοινωνὸς ἔλ. |--]--Ι|--Ιν-Ι- -ἰν - 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ἘΝΕΟΙΙΣΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΔΑΤΙΟΝ. 

Έβῥε, αισχεοποίε, και µιαίφονε τέκνων’ δε αιάζειν τον ἔμιον δαίμονα πάρα έµοι, ὃς ούτε ονήσο- 
µαι νεόγαμων λέκτεων, ουκ ἔξω πεοσείπειν παΐδας ζώντας, ὃυς εφύσα και εξεθρέψαμιην, άλλα 
απώλεσα. ΜΗ. Γε αν εξετείνα (κάκραν ενάντια τοίσδε λογοίσι, ει πάτηρ Ζευς µη Ἠἠπίστατο ὅΐα 
πεπόνθας εξ ἔρμου, τε δία είργασω. Δε συ, ατιμάσας τα έµα λέχη ουκ εµέλλες διάζειν τέρ- 
πνον βίοτον, ἔγγελων έµιοι, ούτε Ἡ τυράννος, ούτε ὁ πρόσθεις σοι γάμους, Κρέων, αγάτει έκοαλευ µε 
τήσδε χθόγος. Προς ταύτα, κάλει, ει βούλει, και λεαίναγ, και Σκύλλαν ἡ ωκήσε Τυρσήνον σπέος" 
γαξ της σης κάβδιας, ὡς χβη, ανθήψαμιην. ΙΑ. Και λύπει γε αύτη, και ει κοινγώνος πάκωγ. 

ΤΡΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝΟο 

Ῥε σοπε, ἴποι οουγατά]γ-παϊκοΠ]ε[-ἀοετ, απά Ὀπίσπετ οἱ {γ οΠί]- 
ἀταῃ : {ο 1ο Ὀενγαῖ] πιγ Πατά-ίαίε ἰς-α]]-ίπαί-γεππαίη» [ο σης, ν/ο «αἱ 
πε]ί]εγ ΘϱΠ]ΟΥ ΠΙΥ πει’ παρι]αΙ5, που Παγε-Ι{-ἴπ-ΠηΥ-Ρρονετ {ο αἀάτεςς 
ΤῃΥ 80Π5 αἱίγε---ἴἼμοβε γ/]λοιη 1 θεσαί απά γεαγεά---Ώεσαιιεε (ἶλαί ΤΙ Ώανε 
Ἰοδί ἔεπι. [Ηγίπρο ἠή9 ᾖαπᾶς απ ἰαπιεπέδ.] 

Μερεα. ΑκειγεάΙγ Ι οου]ἀ Ιααπεί-οιί αἲ στεαί Ιεησίῃ ἵῃπ-τερ]γ-ίο 
έλλέδε γοππατ]ς, ΙΓ Γαίμεγ αἀρίίεν ἀῑά ποί Κπον ν]αί-(γεαίπιεηί ἴποι 
εχρεγιεησεάκί ο{πης, απά Ἰγαί-γείατη ἴποι πηαᾶθςί. 

Ῥιί ἴἼοι, Πανίησ ἀἰκποπουτεά ΠΥ Ὀεά, γγαδί πο {ο ]εαὰ α ]ϊ[ε οΕ 
ῬΡ]εαριγε, Ἱπευ]έίῃς ππε---Που ννα8 {Πε ργ]ηοεςθ---ΠεΙίΠεγ νγας Ἡε νο 
Ργοροβεά {ο (πεε {16 τηαίσΗ, Ογόοη, ο ἹπραΠΙίγ {ο ἀτῖνε πε {τοπ 
ἴπῖς γεα]πι,. Έονγ υΠΙοἩ, σαὶὶ πε, ΙΓ ίποι οἴπιαςθδί, Ὀοίῃ Ἰΐοποςς, απἆά 
Φού]]α νο Ἱηα]ερά το Τωδσαπ οανε: [ου {ΠΥ Ἠεατί, α 19 Πί, Ίανα 
Ι ἵπ-(αγη-ινοπηάες. 

7Α8Ον. Υεί (οι σγίεγοςί {οο {γδε]{, απἀ ατὶ α «Ἠαγεγ ἵη ἴἶπεςς ψ/οες! 

19468. ΟΕ Εμ] νοτκε {ποτε ανε νο οἳ ᾿ ΡὰΥ{. αἱ. ΟΕ προστίθηµι, αἀπιόυεο, αά)έεῖο, 
ἰκ ἀῑεγεπί {πιργονεππεηί5 Ώθθῃ οβοί- Ῥγορόπο, Ι Ργοροδε ος αἀ]οῖπ. - 
οι ον ἀϊπετοπι οά1τους, Γ 1984, ἀνατεὶ {ου ἀνατὶ, τοἰέ]ι περιπέίψν 

1949. ἠπίστατο,]οη. απά Α{Ι. {ου ἐπίσ-  ιοἰέ]ιοιέ ἶο9 οΥ ἆἀαπιαρο. 
τατον 3. 8ἱησ. ΙΠΙΡΟΤΕ. 1ά. πηὶὰ. ΟΕ ἐπίσ- 19506. ὤκησε σπέος ἵ8 πο Γουπά ἵηπ αΠΥ 
τακκαι Ι Ἰοποις ΟΡ αἲι οοπβεῖοι 9). : εἀμῖου ος (1 Ρε[ενε) Μ5., (πε τεαάίης 

1950. πέπονθας, 9. δἵησ. ροτ{, Ἰπὰ. πηὶ; ΄ Ὀεῖης ὤκησεν πέδον; Ὀπῖ 38 πέδον 38 Όθεῃ 
Ο{ πάσχω, ἶ δι[ου: ἐιεγάσω, 9. 8Η. 1. ) Ιπιθτρτείεά α5 Ὀοῖης ΑΥΠΟΠΥΠΙΟΙΦ η Εν 
Δ0Ρ. ἴιά, πιῖά. Οἱ ἐργάζομιαι, ᾗ Ρετ/ογπι. | σπήλαιο, ΝνΙςὮ ΠΙΘΔΗ5 σπέος, ΟΥΕΟΠ 1188 

1951. ἔμελλες, έ]οι σεν αὐομέ, 9. δἴης. ; ην Βταηοκ αἀορίιοά (]ς Ιατίου ννοτά, 
Ἱπρεγί, 4, αοἲ. ο{ µέλλω, 1 αὖι αὐοιά. ; Μπαδρτενε τε]εοίεά Ὀοί], απά σανθ πόρον, 

1905, προσθεὶς, ΠΟΠ. ἱΏΡ. Πιᾶδ. 9, ΔΟΓ,  ΤΠΟΓΕΘ ΠΕΣΓΙΥ γεδοπαβ]ης πέδον. 

κ. 

ι 



94 1909. ΕΥΡΙΠΙΔόΥ 

ΜΗ. ΣάΦ᾽ ἴσθι' λύει ὃ ἄλγος, ἣν σὺ μὴ γγελᾶς. |» -Ίν-|- -|ν -ᾖν -]» α. 

1860 |--|--Ιν-|ν -|- -ἰνν ΙΑ. Ὦ τέκνα, μητβὸς ὡς κακῆς ἐκύρσατε. 

ΜΗ. ὮὪ παῖδες, ὡς ὤλεσθε πατρώᾳ νόσω. |-- -| « -]- -ν -]- -Ίν- 

ΙΑ. Ὃνυ τοίνυν ἡμὴ δεξιά σῷφ ἀπώλεσεν. |--ἵ--ι-- [ν-Ιν-Ινν 

ΜΗ. ᾽Αλλ) ὕθρις, δί τε σοὶ νεοδμῆτες γάµον. |- -ᾗν -ᾖν -ᾖν -]- -]» ω 

ΙΑ. Λέχους σφέ γ ηξίωσας ὀύνεκα κτωνεῖν» |--ἰν -Ιν -ἰν ---ιν- 

ΜΗ. Σμικρὸν γυναικὶ πΏμα τοῦτ ἔῖναι δοκεῖς; 1965 |ν -ιν ιν -ίν-ι- -]ν- 

ΙΑ. τις γε σώφρων' σοὶ δὲ πάντ᾽ ἐστὶν κακά. |--ἰν -ί- "[ν-ι--Ινν 

ΜΗ. Οἱδ ὀυκέτ ἐισί' τοῦτο γάρ σε δήξεταν. |--ἱν-]ν -ίν-Ιν-Ινν 

ΙΑ. Οἱδ) ἐισὶν, ὀΐμοι, σῶ κάρα µιάστορες. |- -ν -[- τν -]νν 

ΜΗ. Ἴσασιν. ὅστις Ίρξε πημονῆς, θεοί. |- -]» -τν -]ν τν -]|- ν 

«1Α. Ἴσασι δῆτα σήν γ ἀπόπτυστον φρένα. 1910 |» -|- -ἰν-ιν-ι--]ν» 

ΜΗ. Στυγεῖ' πικρὰν δὲ βάξιν ἐχθαίρω σέθε.. Ἱν-]ν-ίν-]ν -μ-ινν 
ἔ π. --]ν-ἰ--ἶνἴν-ἰ-- 

ΜΗ. Πῶς ὀῦν» Τί δράσω: Κάρτα γὰρ κάγὼ δέλω. |- -]» -]- -]» -]- -ἰ-- 

ΙΑ. Καὶ μὴν ἐγὼ σήν' ῥάδιοι ὃ ὤπαλλαγαί. 

ΙΑ. Θάψαι νεκρούς µοι τούσδε, καὶ κλαῦσαι πάρες. |--|--|- -ἰν -|--ἰ-ν 
ὩἝμαυυσυ ο μ "  Η 

ΤΗΕ, ΟΠΡΕΗΝΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ 

ΜΗ. Ίσθι σάφα" δε λύει άλγος, 3ν συ μὴ ἔγγελας. ΤΑ. Ώ τέκνα, ὡς κάκης κήτρος εκύρσατε. 
ΜΗ. Ω παίδες, ὡς ὠλέσθε πατρώα.γόσω. 1Α. Τοίνυν ἡ ἔκκη δέζια ουκ απώλεσε σφε. ΜΗ. 
΄Αλλα ὕθρις τε δι σοι γεοδµήτες γάμοιζ ΙΑ. Γε ὀύγεκα λέχους ηξιώσας κτάνειν σφΦε; ΜΗ. Δό- 
χεις τούτο είναι σμίκρον πήµα γυναίκι; ΙΑ. τις γε σώφρωγ' δε σοι ἐστι πάντα κάκα. ΜΗ. 
'Οίδε ούκετι εἰσι' γαρ τούτο δήξεται σε. ΙΔ. Οίδε ει, οίµοι, μιά σω κάρα. ΜΗ. Θέοι 
ισάσι ὅστις ήρξε πήµονης. ΙΑ. Ισάσι γε δήτα σην αποπτύστον φεένα. ΜΗ. Στύγει' δε εχθαί- 
θω πίκραν βάζιν σέθεν. ΙΑ. Και έγω µην σηγ δε ῥάδιοι απάλλαγαι, ΜΗ. Πως ου”: Τι δράσω; 
Γαρ και ἔγω Νέλω κάρτα. ΙΑ. Πάξες μοι δάψαι τούσδε γέκρους, Ναι κλαύσαι. 

ΤΗΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Μερεα. Ῥε νε]! αδειιγεά ο{ 1μαί: Ὀἱ Τί αἰενίαίεξ Πιγ 8ογγουν, 1 1ποι 
εαηδί Πηοί ]66Γ Πηθ. ἆΑδον. ΟΝ! εἰάτεη, πΏαί α Ὀαά πιοίΏετ γο Ἠαγε 
ἠαά! Μερεα. ΟΠ! ΠΩΥ εοπς--- Πο γε ἴαγνε ρεγ]ε]ιεὰ (Ἡγουσ]ι γουγ Γα- 
(πετ (γαηεσγοεκείου !. ὁὰδοΝ. Αί-α]]-εγεηίς ΠΟΥ ἵναπά ἀῑά ποί ἀεδίγογ 
ἴπεπι, Μερεα. Βιί «οΏηίΙΠΠεΙΥ, απά {γ πενν παρ{ἱοίδ. Α8ΟΝ. Βο, ΟΠ 
αερουηί ο {Πγ Ὀεά (ἶχοι Ὠαςί (ΠουρΏί Ῥτορετ {ο ΚΙ] (ει) ΝΤΕΡΕΑ. 
ῬΏεειπεεί που εμαί {ο δε α (πΠίηρ ΙΠ]ΗΓΥ {ο α ΨΟΙΙΘΗ ὃ ᾖ7Α5ον. Ἰ) Παί- 
ενεί νοίηση 5 ργπάεηί---Ώαί ἵπ (Ώοε ἶ5 6ΥεΓΥ νὶοε. Μερεα. Τηεςε 
316 ΠΟ Πηοτε: ἰΠεγείοτε εωῖς η] σα! (περ. ᾖΑδον Τήοςε αΓε, 9ἶα5Ώ]ε, 
ανεησίηρ {αγίος οἩ {1γ Ὠεαά! ἸΜτερεα. Τηε (οά»δ Κουν νΠὶςῃ- ο[-ας 
Ὀεραῃ (πε Ἡτοης. 7Α5ον. ΤΠΕΥ Κπου {η]] ννε]] {γ εχεοναῦ]ε ἀἱδρο- 
εί]οη. ΙΜΕΡΕΑ. Τπου αγ ἀείεσίαῦ]ο; απά 1 Παίε (Ωγ Ὀμίεγ ερεεςῃ. 
2Α5ΟνΝ. Αηά 1, Ιπάθες, (Πίηε: Ὀυί ϱ.8Υ (πε εεραταίῖοπ! ἨΜερεα. Που 
ίπεπ ὸ )αί εἰια]] Ι ἆοὲ Έογ ], ίρο, ν]κ Ιἵ Ππαςῃ. ἆΑ5ον. υιβεγ πιε 
ιο Ῥωτγ ίποςθε ἀεαά-ῦοάῖες, απα {ο Ψεερ ονεΓ (ἨεΠι, 

1369. λύει, Ἰτθτα]]γ, ἰουφοπ», Ότι πιαΥ | (νετ, 96 αῦε Γαἶἶεπ προ, 9. ρ]πς. 1, 805. 
Ῥε απἀειδίοοά (α5 (ἶνε δε]ο]]αδί τ1ρΗ{]γ 
οὐφετνοδ)ἵη (ε πιεαπ]ηρ οΓλυσιτελεῖ, ἔ]ιο 
βγὶεΓ αεἰίρ]ιέε πιο. ῬοτβοἨ οΡ]εσίεά ποί 
{ω ἴμ]ς ἱπιετργοίαίῖοη :----Όπε θ (Πποιισίνί 
έπε ρήγαςθ πηὶρῃηῖ αἶδο φἱση{βγ, απάἆ Ροτ- 
Ίιαρς νν]τῦ ποιο Γθαςοη, Μέπιμέ πιέιπα 
ἀοἰότεπα, οἱ ἔιι ποπ ἱττέάες, 1. 6. {έ {688εΠΦ ΟΥ 
ἰπιϊπίδ]ιες πιν α[Πἰοίίοπ., {γ ἐᾖιαί έ]ιοι οαπδέ 
ποί πιοε]ς ππο. Ἑτιποὶς Ίνα μὴ γελάς. 

1560. ἐκύρσατε, ΨΕε]ιαυε πιεί τοἰ(]ε, ΟΥ Τᾶ- 

ἴπά. αεί. ος κύρω, ἐποίἀο. 
1966.ὔτις γεσώφεων, ΠΙΠς{ἨεΓθ Ώε «ΟΠ- 

φιάθγες αξ {ο Ρορ]ηηίηρ οϐ α βοηίεηςθ 
Ἰ6έϊ αηΏπ]κ]χοά--- {ου {πε γα]θς ο{ (Ταπι- 
πιαι τοφιιίγε α ἀαΐϊνο αφε, 16 {π]5 Ώε {νε 
.ΏΦΝΥΕΓ {ο ιο ααεδίίοη ἵη ἴο ρτεσεά- 
ης Υεῖδε. 

1874. πάρες, 9. δΊΏΡ. 9. Δ0Γ. Ἰπιρεγαί. 
ΟΕ παρίηµι, ἀἰπιέ{ο 0. ϱεΥΠέέέο: κλαῦσα» 
1. αοὐ. 1ωέ, αοί. ΟΓ κλαίω, Πέο, 1 ιὔθερ. 
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ΜΗ. Ὃν δἼτ᾽, ἐπεί σῴας τηὸ ἐγὼ 9άψω χερὶ, 191 5 [ντι -(ν -]- τιν» 

φέρουσ᾽ ἐς Ἡρας τέμενος ἀκραίας 9εοῦ, |» τν --ν .ᾗν -- -ιν ων 

ὡς μῇ τις ἀυτοὺς πολεμίων καθυθρίση, [-- -]ν -ᾗ- ν -]ν -ν -ιν μι 

τύμβους ἀνασπῶν. Τη δὲ τηδε Σισύφου |-- -ᾗν -]ι-- -ιω -ᾗν -]» . 

σεμνὴν ἑορτὴν καὶ τέλη προσάψοµεν [ω -]» -]- [νι ινν 

τολοιπὸν, ἀντὶ τοῦδε δυσσεθοῦς Φόνου᾽ 1950 |» -|» τιν -]ν τιν -ιν - 

ἀντὴ δὲ γαῖαν ἐτμι την Ἐρεχθέως, [τιν ιν κΙν-ν-ι-- 

᾽Αιγεῖ ξυνοικήσουσα τῷ Πωνδίονος. [τν -Ι-ιν-Ι- τιν ν 

Σὺ ὃ', ὥσπερ ἐικὸς, κατθανεῖ κακὸς κακῶς, [ν-|- -ἵ- -ἰ--»-ἰ-- 

᾽Αργοῦς κάρα σὸν λειγάνω πεπληγµένος, |---[ν -ἰ- -ἰν ιν νυν 

πικρὰς τελευτὼς τῶν ἐμῶν ἰδὼν γάμων, 1955 |» -[ν : [- -ν Ι ' -]» ́  

ΙΑ. Αλλά σ Ἔρωνὺς ὀλέσειε τέκνων, |- ω »]|- τιν ν -ᾖ- νὰ- κωά 2 

Φονία τε Δίκη. [ων -Ιυν - κ ο 

ΜΗ. Τίς δὲ κλύει σου 9εὸς Ἰ δαΐµων, |-ν -]- ντ -ι-- ---- 4 

τοῦ ψευδόρκου καὶ ξειναπάτα ; |--|- ΙΙ-τίνς- 

ΙΑ. Φεῦ, φεῦ, μυσαρὰ καὶ παιδολέτορ. 1990 |--|νν -|--ινν- 

ΜΗ. Στεῖχε πρὸς ὀΐκους, καὶ 9άπτ᾽ ἄλοχον. |-νν|--|--ίνν- 

ΙΑ. Στείχω, δισσῶν γ ἄμορος τέκνων. |--]|--ινν-ι|-- 

ΜΗ. Ὀύπω 9ρηνεῖς' µένε καὶ γήρασκ.. |--|--Ικν-|-- 

της ΟΒΡΕΗΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΙΟΑΊΤΤΟΝ. 

ΜΗ. Ου δύτα, έπει έγω Ῥάψω σφας τήδε χέρι Φεούσα ες τέμενος Μρας ακραίας έου, ὡς µη 

τις πολέμιων ανάσπων τύμβους καθύθριση αύτους. Δε τήδε γη Σίσυφου τολοίπον πεοσάψοµεν 
σέγμενην ἑόρτην και τέλη, άντι τούδε δύσσεθους φόνου" δε αύτη εἶμι την γαίαν Ερέχθεως ζυνοικη- 
σούσα Αίγει τω Πανδίονος. Δε συ κάκος, ὥσπερ είκος, κάτθανει κάκως, πεπλήγμµενος σον κάρα 
λείψανω Άργους, ίδων πίκρας τελεύτας των ἔµων γάμων. ΙΑ.’ Αλλα σε Ερίνυς τέκνων, τε Φφύ- 
νια Δίκη ολεσείε. ΜΗ. Δε τις Ψέος η δαίµων κλύει σου, του ψευδόεκου και ζξεινάπατα; ΙΑ. Φευν 
Φευ, µύσυεα Μαι παιδόλετορ. ΜΗ. Στείχε προς οίκους, και 3άπτε άλοχον. ΙΑ. Στείχω, άµοξος 
γε δίσσων τέκνων. ΜΗ. Ούπω Ὀρήνεις µένε και γηράσκε. 

ΤΒΑΝΡΒΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Μπρελ. Νενει Ιπάεεά: δἶηςε 1 δχα]] Όαγγ (επι η είς Παπά, παν- 
1ης οοηνεγεά ἰπεπι {ο ἰΏε δγίπε οί 2ήπο, σοἀςάς»» σα Γιαη-ο[-ἴπε- 
οἰιαάε]---ἰμαί πο οηε οῇ ΠΙΥ επεπηῖες {εαγίης αρ {πεῖγ ρτανο» Ω)αγ ἵη- 
ει (πειη. Υοεί ἵῃ (Πὶς ]αηά οὗ ΡΊΥΡΊΗΝ γγ] νε [τοσα πεποε[ογίτι αιςε]- 
ἴυῖς α δΟΙΕΠΊΠ {εδί]ναὶ απά εαστ]ῇβσε», Ιπ-εχρίαίίοη-οΓ Επ] απα]]οννεά 
ππυτάεγ:---Όαἱ, 45 {ος τηγδεί{, [ «Ἰα]] σο {ο {πε Ιαπὰ οἱ Ετέοβίπεις το 
ἀννε|] ννίἩ Ἀϊσειι», 5οη οἱ ΡαπάίοἨ. Απά ἴἶχοιι ψτγείεΙ, α5 1 Ὀεβίς (Πες, 
δα]ί εχρίτε ΙΠ-86ΟΠΥ, δίγοΚ οἳ {ΠΥ πεαά ψΙ( α γεπιαϊπίησ-{Γασηχεηπέ 
ο{ ἵἩε Άγρο, απ[ίεγ νηενδίηρ {πε Μίίεν τεγπϊηκί]οῦ ΟΕ ΠΥ νν]ζείιοσά. 
1 Αδον. Βιΐ ἴεε πιαγ πε Ἐάτγ οὗ ἴε οπί]άγει απά Ρ]ουά-ανεησίηρ 
1 ἀθί]οε ἀονίτογ! ΜΕερεα. Νοιν ναί σοὰ οἱ ἀενῖ] πν!]] Ιἰδίεη {ο (19ε, 
{αἱκε-(ο-(μγ-οαίἩ, απά α Ρτο[απεΓ-ο[-Ιορίἰαίγὲ ὦἆλςδον. Εἰε-αροη- 
πεε! ε-αροι-ίΠες! ἀειεσίαρ]ε αι οἰ]]ά-ππατάετίης ννοπηαῦ! ΜΕ- 
ΡΕΑ. (1ο Ἱωίο ἴ]ε Ἠοιιδε απά Όατν ἴγ ψ](ε, ἆαλδον. Γσο, Ὀεγε[ί Ιπάσοεὰ 
οἱ οί Ὦ ΙΗΥ 5οη5. [Ηενε Ἰάνοι, ἐπ σγοαἰ απραϊδῃ, ἵν σοῦις αὐαγ.] Με- 
ΡΕΑ. οι -49-γοι-ε[ΠοΙεηί)γ ἆοσί ἴποι ἸαηεΏἳ είαν απ σγον οἱ, 

1976. φέρουσα, θεαγῖης έλεπι:--- ἀπραίας | δενεᾶ]γ Εναν (5 βοποις 1ο Ρά1]8, ἴἶνα 
Φεοῦ, δΙΡΥΕΠΙΕ (αοάεδδ. ος γαἰει 4ογασαν ; σοἀφεοα οἱ νν]δάοῦ., απ ἀαηρίνίει οῇ.) ᾱ- 
(οάἆενν, εἶναι 18, '' οἀ]οδς οἳ οἰ{αδεἰς. | ρἱίον, Ον, Β.Ι. Οἱ. κ. 90. 
Στο ἴ]ιο αἶνιο) απιά νν](ς οἱ ὀπριίος, απὰ 1989, ξειαπάτα, Ροέτἰςὲ εἰ Ὠύτιοῦ {ος 
Ἐπιρις»» ΟΕ {ια Ξκίθς, υηἱρὺ1 ὓς λουρΏῖ | ζεναπάτου, 6εη. 9115. ΟΓ ξεναπάτης, ἆ επο- 
λα ἱο]ιεδέβεπια]ο ἀεἰ!γ, Ὀμῖ Ποχαςε 46- | ἰαίο οῇ έιε γἱρ]ιέν οἱ Πιοερίἑαζϊέψ. 
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9ς 1994. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΙΛ. Ὦ τεχνα φίλτατα. ΜΗ. Μητρί γε, σοὶ ὃ ὀύ. |-νν]-ν «|-ν ν|-- βριαή 4 

1Α. Κἄπειτ) ἔκτας; ΜΗ. Σέ γε πημαίνουσ. 19956 |- -|- -ᾖ- ν -]- . -- - 

ΙΑ. Α: ἄῑ Φιλίου χρήζω στόματος |--ινν-]- -]νν- τν 

παίδων ὁ τάλας προσπτύξασθαι. ἱ-κίνν-ι--ί-- ος 

ΜΗ. Νῦν σφε προσαυδῶς, νῦν ἀσπάζεν, [τν τ|--Ι--|- - τμ 

τότ᾽ ἀπωσάμενος. ΙΑ. Δός µοε, πρὸς Φεῶν, [» ω -]ν ν -]- -|- - ΜΟΝΗ 

µαλακοῦ χρωτὸς ψαῦσαι τέκνων. 1400]νς -|--]- -|-- ὦ 

ΜΗ. Όυκ ἔστι' μάτην ἔπος ἔβῥιπταν. |- -ω ν τιν ” -|- - ν 

ΙΑ. Ζεῦ, τάδ ἀνούεις, ὡς ὠπελαυνόμεθ”, |- ω ν]- -]- ων |-- ων 

ὁλώ τε πώσχοµεν ἔκ τῆς μυσαρᾶς |- υν]-ν νι - -]- ζω 

καὶ παιδοφόνου τῆσδε λεαίνης : |- -ἰν --]-ν ν|-- 

᾽Αλλ) ὁπόσον γοῦν πάρα καὶ δύναμαι, 14056 |- υν]|- -[νν-]νν- 

τάδε καὶ 9ρηνῶ κἀπιθοάζω, . [εν -|--|-νν|-- 

µαρτυρόµενος δαίμονας, ὡς μοι |- -]» ω -]ι- ν -]|- 2 

τέκν᾽ ἀποκτείνασ., ἀποκωλύεις πῃ |» ν -|- -[ιν ω -]- ἳ 

ψοῦσαί τε χεροῖν, 9νάψαι τε νεκροὺς, |--ινν -[- -|» ωῷ 

δὺς µή ποτ᾽ ἐγὼ φύσας ὤφελον | 1410 |--[-.ν -|--|-νν 

ἐκ σοῦ Φθιμένους ἐπιδέσθαι. |--]νν -Ινν -|-ε ως 

1 ΤΗΕ ΟΠΡΕΗΕ, ΑΝΡΌ ἘΝΕάΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΙΑΤΙΟΝ. 

᾿ΤΑΣΩ Φίλτατα τέκνα. ΜΗ. Μήτρι γε, δε ου σοι. ΤΑ. Και επείτα έκτας» ΜΗ. Τε πηκαμούσα 
σε, ΤΑ. Αι αι ὁ τάλας χεήζω προσπτυξάσθαι Φίλιο στόματος παίδων. ΜΗ. Νυν πεοσαύδᾳς 
σφε, νυν ασπάζει, τότε απωσάμιενος. ΓΑ. Δος (κο, πέος νέων, γαύσαι µάλανπου χεώτος, τέκνων. 
ΜΗ. Ουκ ἐστι’ έπος ερῥίπται µάτην. ΙΑ. Ζευ, ακούεις τάδε, ὡς απελαυνόµεθαν τε δία πάσ- 

χοµεν εκ της μύσαρας και τήσδε παιδόφονου λεαίνης; ΄Αλλα γε ουν ὅποσον πάρα, και δύναµκαι 
και Ῥεήνω τάδε και επιθοάζω, μκαρτυρόµενος δαίμονας, ὦ ὡς αποκτεινάσα τέκνα, αποκωλύεις τε ; 
ψαύσαι χέροΡ, τε δάψαι γέκρους, ὃυς ἔγω ώφελον µη πότε φύσας Επιδεσθαι Φθίμενους εκ σου. 

ΤΕΑΝΘΙΙΑΤΙΟΝ., ) 

1Α5ΟνΝ, ΟἨ ! ΙΗΥ ἀεατεκί ομ]άτει! Μενεα, Το ἰπεῖγ ΠιοίΠες, Ἱη- 
ἀεεά, Ὀυί ιοί {ο ίμεθ. ὉΑ5δονΝ. Απά πενετίῃμε]εδ (ποια εἰειθεί ἴΏεπι ὁ 
Μευεα. Μες, {ο-σγίενε (πεε! «ἆαδον. Ἰοες Πε! ΊοεΒ πε! υγείο]εί 
ΠΙςΏ (Παί 1 αὐη, 1 Ίος {ο Κῑδ ίπε ἆεαγ ηηουίης οἵ ΠΙΥ Ώογς. ΜΕΡΕΑ. 
Νον’ ἴοιι αἀάτεςεοςέ ἔλοιπι-- ΠΟΥ γεδρεοίεεί (επι----αξιεγ Πεγείοξογε 
εΙἰσηίϊησ (Ποπα! ὦἆΑ5ον. Ώο ρταηί πηε, ὮΥ {πε (ο6β, ίο ίοαςἩ {πε 5ο6ς 
ΚίΏ οΓ ΠΙΥ 5οη5. Μευεα. Π{ 5αἱ] ποί Ὀε: (1γ 5ο]εἰίαίίοη 15 (Ἡγοννη- 
ΑΥΥαΥ ἰο ΠΟ ΡΙΓΠΡΟΒΘ. «ΑδονΝ. [1ναἱσῖπο Ἰὲς ἐγεδ απὀἀ απᾷδ {ο Ἠεανεπ.] 
Ο ὁ άριες, πεαγε»ί (μοι ἰΠ5, Ώου νε αγε γτεριίίεά, απά νΏαί-(ααηίς 
νε επάιγε [ΤΟΠΩ {ῖς αοοιΓ8εά- ΟΠΗ, απά ο]]ά-πιατάετίῖηρ Ποηεβθὸ 
Υεί Ιπάεεά ἵη αν {ατ, [ 4ἀάτεσείπς Ππιδε[{ αραἰπ {ο ΊΗεᾶέα.] α5 ἵτ ἶ5 ρει- 
πωϊί(ες, απά 1 απι αὖ]ε, 1 Ὀοίῃ Ἰαιπεηί {ου ἴἴιαςδε---απά ΠΙοὐΙΓΗ-ἱη-δεί- 
εεἆ-δογγονν-ονετ (πεπη, οα[]1ηρ {Πε (οἆς {ο ῦε ν]ίπεςς, (]λαί α[ἴεγ (οι 
Ιιασί εἱαἱη ιΥ ολ]άτεη, (μοι ἀοςί Πκεννῖδε Ργενεηί πε {ΓοΠῃ ἰουεΠμίης 
πειω νὰ ΠΩΥ Παπάς, απά {οτι Ιπίεττίης, ΨΏει ἀεαά, (ηοδε ννοιη 1 
ουσΏί πενεΓίο Ώανε Ὀεροίίεῃ {ο γεε (Ως ἀεδίγογεά ΡΥ ίπεε. [ Ηετε «Ιά- 
δύο γοδ ἐπ σνεαέ α{Ποίῖοπ, απ /Ἠ εᾶέα αδοεπάς ἐο έλε εἰοιᾶ» ἰαιρ]ίπρ.] 

1995. ἔχτας, Ὁότὶοὸ {ου ἔκτης, 9. ΙΠΡ. | Ρ]γῖης α περαίἶοη νο] πο ΡεΓβιιᾶδίοη 
9. ΔοΤ. οί κπημι, 1 ΚΙ. εδ) αἱί6ΕΥ, Ἔπος ἔῤῥιπται» ἔ]ι τωογᾷ οἳ ἔἶημ 

1999. ἀπωσάμενος, ΏΟΠΙ. 8ΊΏΡ. ΠΙᾶδ. 4. | ὑγεαίίι 15 ἔ]γουπι ομέ ἐπ υαῖη. 
Δ0Υ. Ρανί. πιῖὰ. οἳ ἀπωθέω, Ἰ τε]σοί. Θέων 1410. φύσας, ΠΤειλ1]γν Παυίηρ; ὑεφοίέεῃ. 
ἶς Ἠθιο ἃ ΠΙΟΠΟΣΥΙ]αῦ]6, Ἰἶκο Φεοὺς, ἴω ν. 1411. Φθιμένους, [όπ]οὲ {ου Σφθιωένιώ, ἳ 
495, ἂμά 9εῶν ἵπ ν. 528. Ἰ αοο, ΡΙάΓ. πα. ρει{, Ρατ. Ρ888. ος φθέω, 

1401, Ὃυκ ἔστι, Πτετα]1γ, 1 ἱ8 Ἰιο, ἵπι- | ος Ταί]ιεί φθίων { ἀεδίγου. 
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ΧΟΡΟΣ. 

Γολλῶν ταμίας Ζεὺς ἓν Ὀλύμπῳ' |--]νν-Ι-νν|-- 2, 

πολλὰ ὃ ἄέλπτως κραΐνουσι 9εοὶ, |- . »]- -]- -]ω .- 

καὶ τὰ δοκηθέντ) ὃνκ ἑτελέσθη, |- - ν]- -]- υν]|-- μαι 

Τῶν ὃ ἁδοκήτων πύρον ἕδρε Φεός᾽ 1410 |- ν »]- -ν ω -τν -- - 

τοιόνδ’ ἀπέοδμ τόδε πρᾶγμα. |--ΙννΙνν-ιν. 

ΤΕΛΟΣ. 

τΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΏΌ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

ΧΟ. Ζευς τάµιας πόλλων εν Ολύμπῳ' δε πόλλα 3έοι πραμούσι αἔλπτως, και τα δοκηθέντα 
ουκ ετελέσθη. Δε Φέος ἑύρε πόρο των αδοκήτωγ τοιόγδε τόδε πράγµα ἀπεθ». 

ΤΕΑΝΦΙΑΤΙΟΝ. 

0ποκυ8, «α ήρίίεγ 8 {λε ἀἱδρορει οἱ ἵπηιππεγαβ]ε [αΐε» ἵπ Ηεανεη : 
απ ΠΙΑΠΥ εγεηίς ἆο (πε «οάς Ὀγίηρ αρθοιί απεχρεείεά!Ιγ, ννΠ]]ςί (πε 
(πηρς Ἰοο]εά-ίογ οοἵηε ηοί ἴο ρᾷδ5. 98ο Ῥτονίάεποε Ἠαία οοη(γ]νεά 
πε Ίβδαε οἱ η] κεΙγ Ιποϊάεηίς----ἴπ βΙΕ] νίδε Ίας (]ίς αβαίῖγ (εγπηῖ- 
ηα{εἀ. | 

1418. ἀέλπτως, Ῥοέ{ὶοὸ {ΟΥ ἀνελπίστως,| 1415. ἕῦρε, 8.ΒΙΠΡ. 9. 807. ἰπὰ, αεί. οΕ 
υπεαφεοίεᾶΙψ, ποξ ορεὰ ος Ἰοοκεᾶ /ο. ἑυρίσκω, 1 [πά. Δ]άας Ίαν εὔρεν, Τη 1δε]έ 

1414. ἔτελέσθη, 8. 8ΙΠΡ. 1. 805. Ἰπά, | αά, απά πηπεςερεαΓῖ]γ οαυρίηρ 9αὸς {9 
Ρᾷ58, οί τελέω, Ἰ ὑγίηρ έο α οοπε]μκίοπ, {| Ὦο τεαὰ 48 8 ΠΙΟΠΟΡΥΙΙ4019, 

ΤΗΕ, ΕΝΟΌ., ) ἳ 



ΜΟΠΑΙ, ΙΝΕΕΕΒΕΝΕΕΣ. 

1. 4[ίαποςς εοπίγαζ(εᾷ ἴ ἐγεασ]ιεγψ, επ πι πιέδε]ῖς 3. Νο Ραδείοη 18 

Γγαιρᾖέ ωὐ δι) ἀείεγπιίπεᾶ ὠο αἱ ]εαίοισγ. 3. Ἡοπιαπ) Ἰαΐο ἐς ἔπι- 

ΓΡίαεαδίε. 4. Ειίποις αγε ἐ]ε οΟηδΕ(ΜΕΛΟΕΡ Ἰυ]ιεπ ΤΕΙδΟΛ 1ο5ε5 {6 ΠιαδίΕΤΨ 

οὗ ἔε Ιπᾶ. ὅ. τε ο[ῖοι βγΐσε ἵπ θἱέέεγπέδα ἐἶε ΠΠεΠΙΟΤΥ ο ἀεραγιεά 

ΙΥΤεπᾶς, Ἰωήοι, πυ]ιεη Ἰω1έ 115, Ίωε ἐγεαίεᾶ εἰέ]ιον οωλέ]ι ὑπ ἀἰσπέν ου περ]εοί. 

6. (απ) ϱγορεπδἱεἶοδ τἸωεγε έ]ιε δΗπιΕ έ]ιγεε ἐλοιδαπά γέαγδ ἄρο, αἱ ποω, 

απᾶ ω1]] πι αἲὶ ργοδαὐι(έν εοπέύπιε ἐ]ιε δάηιο Πίο ἐ]ιε επ. Τ. ἤωπν οί 

ἔμε αοοἰάεπίν απ εοἰῖς οῇ ἴ1γε αγἱδε /Τόπι 'ωαπε οὗ οἰγουπιδρεοίίο. 



ΤΊιε Γοἰἰοωίπρ απ οἱ]εγ Ἑτταία ἴπ έε Εῑσέ Εάίον ϱῇ έιε ἸἨεᾶσα Ίισε {πι 
ἐ]μίς Εάῑίίοη θέεη οογγεοίεᾷ. 

1119) ἍΤεχί, Μείτες, 
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η πο Έγαπδ]αίίοη οξ Υ6!8ο 450 ΟΕ {πα Ῥμαηίδδα, τεαὰ ««εσ]ο” πο ἵτοοπι. 

1. Μ'ΟΤΘΕΙΥ, Τουκς Οουγί, 
Οµαποετγ" 1418, Τοπάοη, 
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ΤΗΕ 

ΑΙ ΟΕΣΡΤΙΣ ΟΕ ΕΌΠΙΡΙΡΗ», 

ΠΙΤΕΒΑΙΥ ΤΠΑΝΒΙΙΑΤΕΌ ΙΝΤΟ ΕΝΟΙΙΡΗ ΡΒΟΡΕ; 

ΕἘΚΟΜ 

ΤΗΕ ΤΕΧΤ ΟΕ ΜΟΝΚ. 





ΕΥΡΙΗΠΙΔΑΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ. 

ΑΙ/ΟΕΡΤΙ5 ΟΕ ΕΌΒΙΡΙΡΕΡ, 

| ΙΙΤΕΒΑΙΙΥ ΤΕΑΝΡΣΙΑΤΕΡ ΙΝΤΟ ΕΝάΙΙΒΗ ΡΕΕΟΣΡΕ; 

ΤΗΕ ΤΕΣΧΤ ΟΕ ΜΟΝΗ: 

ΤΗ 

ΤΗΕ ΟΕΒΙΟΙΝΑΙ, 6ΕΕΕΕξΕ. ΤΗΕ ΜΕΤΕΕΕ, ΤΗΕ ΟΕΡΕΕ, ΑνΏΌ 

ΕΝΟΕΙΙΣΞΗ ΑΟΟΕΝΤΙΟΑΤΙΟΝ. 

ΤΟ ΤΤΗΙΓΗ ΔΕΕ ΞΤΕΟΙΟΙΝΕὉΟ 

ΝΟΜΕΕΒΟὉΣὉΣ ΕΣΡΙΑΝΑΤΟΕΥ ΝΟΤΕΣ 

ΕΟΕ ΤΗΕ Ὁξε ΟΕ ΞΤΙΓΡΕΝΤΣ. 

ΒΥ 

τι υ.ς ΕΡΊΥΑΗΡΣ, Μ.Α. 

ΒΕΓΟΝΟ ΕΡΙΤΙΟΝ, ζΑΕΕΣΕΤΙΙΣ ΚΕΕΤΙΕΕΡ ΑΝΟΡ 6ΟΕΕΕΟΤΕΕΒ. 

Κἄπειτα Βάλαμον ισπεσοῦσα, χαὶ λέχος, 
ἔντανθα δὲ ᾿δάκρυσε, καὶ λέγει τάδε" 
"ο λέκτραν, ἔνθα παρθενεί ἔλυσ᾽ ἐγὼ 
πορεύμµατ ἔκ τοῦ» ἀγλρὺς, ὃν Ὀνήσκω πεέρες 

--. 5 ο αἩ , 3 - . - Α 
χαῖρ ὂυγὰς ἐχθαίρω σ᾿' ἀπώλεσας ὃ ἐμὲ 

Φ .. . - .. ο ΄ 

μεύνι” προδουναι γάρ σ Όκνουσας καὶ πύσ. 
Ὀγύσπκω" σὲ ὃ ἄλλα τις γυνὶ κεκτήσεταις 

σώφεαν μὲν υυχὺ μαλλονς ἐυτυχὺς δ΄ Ίσως. 

᾿ το ΑΑΚΗΣΤ.1ΙΤ6-- 185. 
3 ΄ .α.. . . 

ΑΔ. Ώ Φφιλτάτες γυναικὸς Όμμεα, καὶ δέµεας 
ἔχω σ᾿ ἐέλπτως, ὀὐποτ᾽ ὄψεσξαι δυκῶν: 

ΑΑΚΗΣΤ. 1153-1135. 

ΕΟΝΡΟΝ: 

ΜΑΤΤΗΕΝ Π ΕΥ, ΞΟΜΕΕΞΕΤ ΞΤ. ΡΟΕΤΜΑΝ 5ο. 
5ΟΙΡ ΕΥ ΤΑΙΡΒΟΣΕ, ΟΧΕΟΕΡ: ΝΕΝΕΣ, «ΑΜΕΕΙΌΟςΕ: Αχο 

ΒΕΙΙ ακΏΌ ΕΕΑΡΕΟΤΕ, ΕΡΙΚΝΕΓΙςΗ. 

1525. 



« 

Ἂ 

2 
. 

᾽ 3: ὁ 

’ 

. ι 
ι ῶ 

κ κ. 

. 

| ι ϊ τε. 
-. “ 

--. 

. 

ι 

- 

. 

. 

» 

. 

ο.) 
ε-- υ 

. ῤ . 



ΕΥΡΙΗΠΙΔΟΡ ΑΛΙΚΗΣΤΙΣ. 

ΤΗΕ 

ΑΙΙ/ΟΕΡΤΙΣ5 ΟΕ ΕΟΠΙΡΙΡ)Η, 

ΙΙΤΕΒΔΙΙΥ ΤΕΑΝΡΙΙΑΤΕΡ ΙΝΤΟ ΕΝάΠΗΡΗ ΡΗΒΟΡΕ; 

ΕΡΟΜ 

τΗΕ ΤΕΧΤ ΟΕ ΜΟΝΗ: 

ντ 

ΤΗΕ ΟΕΙΑΙΝΑΙ, ΕΕΕΚ, ΤΗΕ ΜΕΤΕΕΕ, ΤΗΕ ΟΕΡΕΕ, ΑΝΌ 
ΕΝΑΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤὕΑΤΙΟΝ. 

το ΥΗΙΟΗ ΑΠΕ ΘΌΒΙΟΙΝΕΟ 

ΝυΜΕΕΚΟῦΘ ΕΧΡΙΑΝΑΤΟΕΥ ΝΟΤΕΒΡ, 

ΕΟΕΒ ΤΗΕ ὈδΕ ΟΕ ΤΟΡΕΝΤΣ. 

ΒΥ 

τ Ψ.Ο ΕΡΙΥΑἨ ΓΡ, Μ.Α. 

ΒΕΟΟΝΡ ΕΡΙΤΙΟΝ, 6ΑΚΕΕΌΤΙΥ ΚΕΥΝΙΡΕΡ ΑΝΡ 6ΟΒΕΕςΤΕΡ. 

Κἄπειτα άλαμον ισπεσοῦδα, καὶ λέχος, 
ἐνταῦθα δὺ ᾿δάκρυσε, καὶ λέγει τάδε᾽ 
”Ω λέκτρον, ἔνθα παρθένει ἔλυσ᾽ ἐγὼ 

΄ ..) 5 5ο Ν εκ. / / 

πορεύματ᾽ ἐκ τοῦδ ἀγδρὸς, ὃὃ ογήσκω πέρι, 
ο” ος Ν 3 ΄ Φον, 7 ’ 23 . χαῖρ” ὂυ γὰρ ἐχθαίρω σ᾿' ἀπώλεσας δ ἐμὲ 

µόνηγ’ προδοῦναι γάρ σ᾿ ὀκνοῦσαι καὶ πόσιν. 
Ὀγήσνω' σὲ ὃ ἄλλη τις γυνὺ κεκτήσεται, 

, Αν Ν ” 3 ν 3” 
σώφρων μεν ουχὶ μᾶλλον, ἐυτυχὺς ὃ ἴσως. 

ΑΛΚΗΣΤ.1Τ6-- 185. 

ΑΔ. Ω φιλτάτας γυναικὸς ὄμμα, καὶ δέµας 
ἔχω σ᾿ ἀέλπτως, ὀύποτ᾽ ὄψεσθαι δοκῶν ; 

ΑΛΚΗΣΤ. 1152---«11535. 

ΕΩΟΝΡΟΝ: 

ΜΑΤΤΗΕΝ Π ΕΥ, ΒΟΜΕΕΡΕΤ ΑΤ, ΡΟΒΤΜΑΝ σα. 
5015 ΒΥ ΤΑΙΜΟΥΒ, ΟΧΕΟΠΡ; ΝΕΝΜΒΥ, ΟΑΜΗΗΙΡΟΕΣ ΑΝΌ 

ΒΕΙΗΙ, ΑΝΌ ΒΒΑΡΕύΤΕ, ΕΡΙΝΒΟΠΟΗ. 

189. 
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ν |). Μζοιθαπ απά 50η, (σγεαί Ἡ πα μι δέγοοί. 

ν ς α 



το 

10ΗΝ 56οτ”ἳ, Μ.ΟυὈ. 

ΡΕΙΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΥΑΙ, 6Ο11ΗΕάΕ ΟΕ ΡΗΥΘΙΟΙΑΝΕ, 

ο. ὅτα,. ὅτο. 

ΒΕΒΡΕΟΠΒΟΌ ΟὓῦΑΒΕ. ΓΟΝΡΟΝ. 

ΕΕ ΑΠ 918, 
ΤΗΕ τοαγήι ἰπίεγεκὶ 3/οιέ αῦε εὖεγ {α]ιε {π ἰ]ιε 

5ος οἱ η Ἰογλε, Γγοπι ἴ]ιε ρετὶοᾶ οἱ είν [γοί αρρεαταπεε, 
απά {]ιε πιά ετεγίῖοης γ/οι Ίιαυε πιαᾶε ἰο ΡΥοπιοίε ἰ]ιαί 5ος, ᾖ 
}εεῖ ωἰ(]ι ἴ]ιε Πἴοε[ῖεοί ρ]εαδγεν----απᾶ αελποω[εάσε τωϊ(]ι ἐ]ιε ιοςί 
1η εἰρ πες ἐ[απΓμπεςς. 

Τ]με εἰευαίεὰ ταπ]ς φ/οιι ]ιοίά ἵπ δοοἱείγ, ἴπ 1/0 «Ἐ γτο[εδείοῃ, 
απᾶ ἴπ ἰ]ιε ωοτ]ᾶ ο Ιείίεγς Ίιας σγεαἰ{ επ]ιαποεᾶ ἰ]ια Ὅαίιε οἱ 1/ο1Υ 
[επ Πζρ, απά ἀείεγπηϊπεᾶ νε {ο [αχ 1111/ε[Γ 1ΗπάεΥ Γμτί]ιεν οὐ[ἰρα- 
Μἱοπς {ο 1/οἱ1, δ4/ εοπο{ωἴπις' γ/οιι Γαίγοπ ο} {ιε οοωίπρ Εἰαψ, 
Τε 4ἰεεδίίς ο Εγίρίᾶες. 

1η {έ Π λαῦε επάεανοιγεᾶ ἰο ῥτοβί ὂψ ἴ]ιε ]αἱοίοιμς Πΐπίς γ/οιι 
50ηιε Εἶπιε αβο ᾖαᾶ ἴλιε εοπἀεδεεπδίοη ἰο ϱἵοε πε, γεδρεοίίπρ ἰάἱο- 
πιαζῖο ϱ/]ι/αΦεΦ απά {λε 1ἱ8ε ο} Ρρατίϊε[ες, ρατίϊομαγζγ οἱ επρίεἰῖοες, 
ωλίεᾖι ἴπ (ατεε]ι Γοείγνγ αγε ο[ῖεπ γεάιπάαηί {ο ἐ]ιε δἐΊΦ5ε, αἰί]ιοιιρ]ι 
πεεεδδατγ ἰο ἔιε τ]ιγ]ππ. «49. Ποτευεν, ἶ γο]εςς ἰο αὐἰᾶε ἵπι ΙΥ/ 
Ί γαπαἰα[ίοπς αν πεαγίγ αἲ Τ εαπ ή ἴ]ιε ογἱσίπαί, απᾶ αξ, ἴπ ϱεπεταῖ, 
1 ο[ΓεΥ 5οπιε Πιεαπίπρ Του εοεγγ ωογᾷ οἱ {1ε {ετί, 1 Ίιαῦε οί θε 
τιπαθ[ε ἰο αἀ]ιέγε 50 εἴοδε[ψ ἰο ἴἶιε φίγῖοί οἱσηί[εαίίοπ οὗ ἔλοδε απἀ 
οίμεν ρατίς οί δρεεεῇι, αἲ εἶ(λιεν γ/οιιγ [Υἱεπά[ι/ 5ιερϱεδίῖοης ΟΥ 114 
οώπ αγἀεπί τωΐς]ι ργοπιρίεᾶ. Ταν [εςφ, ἐ]ιεπ, ἵ ἰαπιεπί {ο δαὖψ, ᾖιας 
θεεπι ἴπ Υ ροτὸευ, τού(]ι αἲῑ 111/ δἰγζοῖπι, ἰο ριἱ ἵπ ργαεῖῖεε {λε πιοςί 
εποε[]επέ αἀοίοε τω(]ι το]ίο] ᾗ αν γεοεπἰζγ Ποποτεά ὂψ ἴ]ιε Γιογά 
Βἱε]ιορ ο} 5ἱ. Π)αοία΄ς, παπιεῖηψ, ' Το αἀορί α5 της] 35 Ροβδίρ]ο 
ιο ΡΗΓαδθο]οςΥγ ο{ βμα]κεερεατο. Τε ἀεεἰγαῦίεπεςε ο 5ο ἀοΐπς 
ἴ ογεαί, ὐιμί ἰ]ιε ἀἰ [τοι οἱ αεεοπερ[ἰ]ίρ; ἡἴ ἐς ογεαίε ! 

Μοςἱ Παρρηγ δ/ιοι[ά 1 Ίαῦε ὀεεπ ἰο Λανε ᾖιαά ἴ]ιε αὐἰΠἰέψ (Του 
ἐιε τωλ[ῖ τυας ποί τοαη[ῖπρ ) ἰο ε[]εοί πι Ίεγείοπς ἵπι α ΛΑΠΙΙΕΥ ΊΛΟΥΕ 
ωοτί]γ οἱ φουι ραίγοπαρε, απᾶ οὗ ἴ]ε αρργοδαίἰοπ οἱ ἴ]ιε Πἱρλί 

Κευεγοπᾶ Ῥγείαίε αὐοῦε παπιεά: δέ ὑπ έ]ιε αὐφεπες οἱ κο] αὐί- 
Πΐψ, ἵ πιηςέ οοπίεπέ η1/5εἰ/ τοι ἐ]ιε οοπδεἰοιςπεςε οἱ ιαυΐπρ ῃο05- 
δεδφεᾷ ἴἶιε το[ῖ, απιά τ(]ι ἴ]ιε οεγἰαἰπίγ/ ἰ]ιαί δοίᾖ γοι απἀ ᾖ16, ποί 

[ες αἰιίποεἰε]ιεᾶ {οΥ «οι αοφιιἱγοπιοπές απἀ σεαῖ ὑπ ἰ]ιο οαιί5ε οἱ 
(οαγίπιο:, αν γεπιαγΚαθ[ε ον α εριγ οἱ οαπάον. τω(ᾖ ο ῖιε ἰ/ιέ 



γι ΡΕΡΙΟΑΤΙΟΝ. 

}οἰἰοωῦπρ' ῥαρες τω] ἔ]ιε επί {Πιεγ Υεφιίγε;---απιά ἰ]ιαί γε ωλ[ί 
{ηγοω α οεῖῖ οώ6Υ Ιποτ ἔπερετ]εείίοπο----γεοο[εε[ϊπις ἐ]ναί ἐ]ε οὐ]εεὶ 
οἱ ἔλιε Ἰγογλ ἰς ἰ]ιε Γαοἰλίαίίοη ο α Ὅεγγ ἀἰ[[οιζέ, ὐιμί πιοσέ 115 ε{ι1, 
ὀγαπο]ι οἱ οἰαδείσαί [εποω[εᾶσε. 

Τ]ιε απρπαρε ἰς ἐ]ιαί ἴπι τω]ήο] οι’ ]αὐογίίε Πἰρροεγαίεε οἱ 
(98 ῳτοίε Μὶς «{ρ]ιογίςπιςι πρωατᾶς οἱ εὐεπίφ σεπεγαἶοης αρο: 
ἓἱ {5 ἐ]ιε ἰαπρ'μαρε, (]γοις]ι ἴ]ιε πιεάίι οἱ οηίεῇ τοε ΠΙοΚέΥΠ5 ᾖαῦε 
αενῖοεά πιιε]ι ἱπδίγιεοίίοη. αγά ιαυε γεαρεά υαγίεᾶ ἀε[ίρΠὲ, απᾶ Ίαοε 
γεεεῖοεᾶ ἰ]ιε πιέδδαρε οἱ {λε ϱἰαάᾶεςί οἱ εαίπρς. 

1/ ἴ]ιε ᾖέγοεδ, απᾶ δαρε5, απᾶ ο επίιδες οἱ απέζφιηζέ/ αῦε ἴοπι 
δύπσε ον [εά ἰο ἄῑιδί, 5ο τοε {ο ἀῑιδέ πιεί ο πιῦ{ε :----Οιιέ πι {]ε 

πιέδδαρε ο ο ἶαᾱ ἰάΐποις τοε ᾖαυε {ιο εοπδο(ὔιο' Πιορε ἔ]ιαί ἐ]ιε ογηι- 
θεά απἆ δεαἰἰεγεᾶ ἀιιοί οἱ οι’ εατί]ιζγ ἰεπεπιεπίς [ια] ὂε γε-οϊοϊ[ι- 
εα, απᾶ ὂε ασ αἶπ αηίεὰ 1ο ἴ]ε οι{ {ο Όε ἀῑς-ιωίίεᾶ 11ο ΊοΥε. 

ΤΠὶς ἰΠοιιρ]ί απ ἐ]ιῖς οοπδοζζγιρ' ᾖιορε δεγοέ αδ α οἶεε]; {ο Οἱ 
Ῥγίάε 14ο {λε οπε Παπᾶ, αμᾷ αἲ α δρι 1ο ἴλιε [αἰ(]ιγιιῖ ἀἰεεμαγρε ο. 
ογ φευεγα[ ἀμίίες οι ἴ]ιε οί]ιεγ. ιί 5οΏιέ Ίεει ἐ]εγε αγετο]ιο δἑαπᾷ 

ἴπ Πί]α ΟΥ 11ο πιεεᾷ εἴί]ιεγ οἱ εἶιεε] οὗ δρ, Ὀείτις παέιγαζ{ι ο) πιἰ]ά 
-απα μπαςδιώηίηρ ΠΙάΠΠΕΤΕ; απ ἱπεαραῦ[ε, ΊΤοπι αη ἑππαίε ἴουε οί 
οἰγέμε, οἱ Ῥγαοιιδῖπρ οἶσε: ἴ]εδε πιεγῖί {]ιε ογεαἰεδέ οοπιπιεάαἶοη ; 
απᾶ [ογίπαίε ωοιµἰᾷ 1έ ὂε [ου ἰ]ιε ωογίά ἰᾖαί /οἰκς ο} ἐς ἀεδογίρ- 
{1ο ὤεγε πιΟγε ΠηιέΤοις. ἨΠεγε, ιοενεγ, παίιγε Ώγουες ἄε[εο- 

ἐΐοε, εώιεαίίοπ οί Γγεηιεη(ζή 5αεσεεεᾷ ὑπ γεσἰγαὐηύιο' ἐ]ιε ραςοίοης, 
απᾶ ἵπ δεἰ(εγῖς ἴ]ιε ]ιεατί. [παεεᾶ /εω εαη γεαά ἴμε ὠγιΐπρν οἱ 
1ωγέρίαες, ραγίϊσμίατ{ι Πῖς «4 [οεοίῖς, ωἰ([οιέ }εεζίμρ; ἰ]ιε «ἴγοπρ εοἰ 
ὑπαμοεπιοπί {ο ζεαπ ἰο ἰ]ιε «Ίάε οἱ υἴπίμα, απᾶ {ο ἀείεδί υἷεε; 9ο {111 
αγε (ει ο ππογαδέγ, απᾶ οἱ {επάεγπέδε, απᾶ οἱ εφ ιἰδίίε δεποἰθΏ[ί- 
{. ἐ]ιαί εὍεῖι ἴ]ιε πιοδί ᾖιαγάεπεᾶ αγε πιεζίεᾷ {ο ἰεατο αἱ {λε γεργεδε- 
ἰαἰίοπ ο 5ο οι σιι[Γεγίπρ απἀ οἱ 5ο {Ε]ι τοο : εί Ῥο5δέ55, ὖε- 
εἶάες, {Πε Ροῶεγ ο ο[ιαγητῖπϱ) ἐιοδε το]ιο ϱεγιδε {ᾖεπα, οί Πιέγε[ 

οπε6, θέ αραῖπ απ αραῖῃ. 

Ί Πἱς ρίεακαγε γ/οιι Άανε ο/ἵεη ετρεγἰεποεᾶ : ----ἰ]ιαί οι πια 
ὌέΓΥ/ {ο εοπἰῖπιια ἰο ετρεγἰέποε Τί, απἆ {ο επ]οι αἲί ἰ]ιε Παρρίπεςς 
αγἰοῖπρ /γοπι ἀοππεκίίο εοπι{ογί, α εμἴυαίεά πεζά, ιο Ὀἰεοκίπρ οἱ 
Λο], ἐ]ιε «πιῖ]ε οὗ ΓοΥίπε, ἐ]ιε εείεεῖι ο γ/οΥ οοιιπίγγ/ηιεν, ἰ]ιο 
οοπδεῖοΊ(ΦΊ1655 ο ιαυΐπιο ἄοπιο 1/οιγ ἀιίγ, απ ἰᾖερίοιις Ίιορε οἱ εἰἴε- 
πα] ]εἰἰοῖίγ, ἓς ια Πεαγέγ ωῖκ] οὗ, 

12εατ οοἳη, 

Ὑουγ οὐ[ἱρεα απᾶ οὐεαίεπί Φδεγυαπέ, 

ο ὁ Εδρανὰ. 
Τ,οπᾶομ, δερέ. 9δγά 19594. | 1. οι -- 



το 

της ΠΕΑΡΕΠΗ. 

ἀπ... 

Ἔπεπε ατε ΠΙαΩΥ, ἨἨο, Ροβδεςρίωρ ἵπ Γεα][έγ νεσγ Πί1]ε Κπον]εάρς, γει 
υὶδηίως νγ]ί]α] {ο Ῥε {πουςΠί εχίγεπιε]γ εγιάϊίε, αγε οοηδίαπ!]γ γε]ρ- 
Ίωρ ἶναί “« έλα ἴπίεγεσί5 οί σουπιᾷ [εαγπῖπς ατε ἴπ ἄαπρετ,'' ΝΏεπενετ (ἴιεγ 
Ἠραγ οἱ αΏΥ )οτ]ς, ο νν Πίο] (1ε οῬ]εοί ἶ5 {ο τεπάετ (πε αἰίαϊηππεηί ο{ 
ΔΗΥ Όγαπ οἷι οί Π(εγαίαγε εαδΥ: απά {ηΏερε ἆΓε ]οΐπεά ἵη (Πε οςΥ ὮΥ αη- 
οίπεγ δεί, νοςε Ὀγοεαά Ιπάεεά ἀερεπάς οἩἨ {Πείτ πιαΚκῖηρ α ναί 5οογοί οί 

ἰηε «εαπίγ Κηον]εάσε {Ί1εγ Ἠανε (Πεπιφε]γες ρ]εκεά 1, (οἶσ. α εππα({εγ- 
πρ οΓίμε ἄτεεκ απά Ῥοπιαῃ Ιαῃσυασες, νηΤ(Τ Π{{]ε ος ποίΏίπς Ῥερίάες,) 
ἀεα]ίηο Τί ουί ἵπ πιΙδεγαΡΙγ απια]] Ῥογί]οης αἱ ἃ ΥεΓΥ εΠΟΓΠΙΟΙ5 ρτίςα. 

ΛΙ! θιο]ι ρεΓ5οης 8Γε ΙΠΥΥΟΤΙἨΥ οί {λε παπῃε {ΠεΥ 88δυΠΠε: {0Υ, {η έἷιε 
Ἀγδέ Ῥίαςς, αΏ ΙπΙπηαίε ασ μαἰηίαπςε ΨΙΏ (Ίε Οαφεῖςς 15, 1η Ιέδε]{, αηΏ αο- 

αιἱδίέίοη οί οοπραΓα/(Ιγε]γ εηια]! να]αε: απά πιμαί, ίπεῃ, πιαί {πε γγογίἩ 
οἵα βηαί{εγῖηρ Ὀεὺ Αη αοααἰηίαηοςῬ ΨΙ(ῃ (πε 0]αςείςς, 1 54Υ, ἶ5 οοπι- 
Ραγαἰνε]γ ο/νετγ «πια]] να]αε οΓ 15ε]{, Ὀείηρ πΠεΓεΙγ απ Πηἰτοάισί]οη {ο 
6ταπηπιᾶγ απά {ο Βεβπεπιεηί οἱ Ταρίε: ν/ηεγεας, 5οαπά Ἰεαγηίης, ας 1 

υηάεγρίαπά (ηε εΧΡΓΕΒΦΙΟΠ, ΠἹεᾶης α (Πογοισῃ Κπον]εάσε οί αἲ] ος Πηοςί 
ο{ί1ε Αγίβ απά Βεἰεηοθς. 1η ές δεεοπᾶ Ρίαςε, ἴΊεδε γε]ρεῖς ἄΓε ΙΠΝΟΓ- 
(Ώγ οΓίΠε παπηε (ΠεΥ αβ5απῃε, Ώοσα5ε Πίεγαίαγε, ν/ΠΙ] 15 οα]ου]αίεά {ο 
επηοῦ]ε (Πε πη]ης, απά {ο ἱπερίτε θεγα] Ιάεας, οµσΏί ποί, Ίκε (με Ρρειίγ 
δεογείς ο{ 6οπηε δοΙνΥ ἰγαάςε, οἵ {Πε {γῖο]κς ο{ ]1ρρ]ετε, ἰο Ώε υταρρεάἆ 
ἵη ΠηΥΡίετΥ απά ἆαγκηεςδ; Ριί 1 ουρ]ί {ο ε πιαάο Ρ]αῖπ αηά εαΡΥ οΓας- 
ο υ/γειπεηί, (αἱ «{ΠεΥ πο τάΏ ΠΠαΥ τεας.” 

1 πανε Ίοῦρ πιαάε Πρ ΠΙΥ ο/η πηῖπά προῃ {λῖς ειρ]εοί, απά ν/πεπενεγ 
1 Ἠεατ (λε ΟΥ οἱ “δουπά ἰεαγπίπς ἐπ ἆαπρετ, 1 Κπον; ἔτοπι πΥΏαί απατίεγ 
Ιἱ σοπ1ε, Ῥεσᾶίδε Πο πΙᾶηΏ οἱ βουπά Ἰοαγη]ης εγετ ταῖδεά δΙςἨ α ΟΓγ. 
ΑΠΥ αἰίεπιρί, (Που απειοσεκθ[α] 8οενεΓ Τ{ ΠΙΥ ΡΓους,) {ο [αοἰ]ίαίο 

πε αοφἰγεπχεηί οἱ αδε[ι] Κπον]εάσε, ἶ5, ἵπ ΠΙΥ ορ]ηῖοη, Ιαπάαβ]ε: απά 
1. απη νγε]] εοηγ]ποεά {λαί (Π]ς 19 (πε εεπ/]πιεηί οἱ εγετγ Ιρεγα]-πηῖηάεἆ 
απά ννε]]-ἰη{ογπηεά παη, πίπουί εχεερίίοη. 

Ίπαργεςεοά ψ(Ώ (Ἠῖς σοηνἰοίἶοι, [ οοπ(ῖπιε {ο 6ο] {Γοπη έἴπηε {ο ἐἶπιο 
Ρείοτε (Πε ρυρ]]ο:---απά 1 Ίανε (1ε ρ]εαςιγο ο/ Κποννίπα, τπαί πο νν1(]ι- 
είαμά[ηρ ἴπε Ἀπηῦ]εηεςς οΓ πιγ οβογίς, απά {ε ορροδἰ(ἶοη οξ πο ΙΠΓΟΓ- 
πη]άαΌ]ε ρατίγ, Ι απΠ, προη {Πε νγ]ο]ε, Υε]ἱ γεσεϊνεά. Τήε Ποεγα] πας 
εγεΓγ αἰἱογ/αποε {ου {Πε νογγ ρτεαί ἀἰβοι]ίγ νίο] (ἴεγο πεοεςκαΓ1]γ ἵν 
ἵη (γαπε]αίίηρ Οτγεε]ς Ῥοείτγ Ἱπίο ΤΗἱογαὶ Ἐπρ]ίῃ Ῥγοςε απ [ου τ]χο οἳ]- 
Ιπεςε οἳ ἀῑοιίοη, α5 ννε]] ας (1 ερ Ρατάοη οἳ (πε γε]ρίηρ σιαγάϊαης οἱ 
5ουπά Ἰεαγηίηρ,) {οίαἱ αΌθεηςες οἱ ϱεπ]ης ἵΠ ΠΙάΩΥ Ρραί5 οί τἩο ορἱρίπα], 

Ίπ (]ε [ο]οννίης Ἐάῑίίοη οΓ (πε Α]σεκίῖς, ἰἩε αγεεὶς Τοχι Ίπας Όεεῃ σο- 
ΡΙεά {γοπι Μοη]”ς εεσοπά ἘάΙίίοη οἱ Εἶναί ΡΙαΥ, ννλίοὮ Ι Ῥε]ίενς ἰς (ο 
Ἰαδί μαί πας αρρεατεά, ρεϊπιεά αἱ Οαπιυγίάσε ἵπ 1518. 



Τ το ΤΗΕ ΒΕΑΡΕΒ., 

Ας {πετο αγε, ἨΟννενεγ, ἵω Μοπ]ςς Τεχι, «εγεγα] ργο5ς πιὶδ-ερε]]ίησς, 

(88 κύτπον {ΟΥ κτύπον, ΥΕΓΦε 57,----μηθίστη {ΟΥ µεθίστη, Υεῖβε 110,--ΠΡρΑ- 

ΚΛΗΣ {ογ ΗΡΑΚΛΗΣ, νειρεάϱ2 5) απά ΠΙαΙΥ τηὶδ-αςσσπίωα{ῖοηνς, (5 ὂν- 
δὲν {ΟΥ ὀυδέν, Υεγεε 196 ἐστιν {ΟΥ ἐστὶν, νευεε 140, αιιά ειπηι]ατ]γ ἵΏ νεγςος 

4ὔ απά 147: ποτε {ΟΥ ποτὲ, νεΓ985 940 απ Τ15: τίν [ος τιν, Υείρε 491: 

ναξ [ου Ἀναξ, ΥΕΤ5ςΕ οσον μεν (ου μὲν, ΥΕεΤ»Ρ6Ε ο. καί [ο καὶ, ΥεΙ5ε 1084: 

απά σπονδας {0ἵ σπονδὰς, Υετδε 1095: πχ ΥΕΓΥ ΠΙΗΥ οί]ετς,) 1 μανε, οί 

σουγεε, οοτγεείεἆ (ἶχοφε :----απιά (πε πεῖπί οἳ ὑγαελείδ, νΏἰοὮ ἀἰκβσιιγο 

ΝΠου]ός ίεχί, 1 Ἰανο ἀϊδοαγάεά. 

Τη νεγεε 7, ΝἨετε, οη Πο αΔΙΙογΙ{γ ννμαίενες, ία Ἱεαγπεά ρτο[εβεοι 

ρΐνες πῃόσθεν {ΟΥ πρόσθε, ἐλαί (ε ρεηι]έ οἱ µελάθρων, Ν]οἩ {οἱ]ον/ς, πια γ 
γεπηαίη 5Ἠογί, 1 αγε τείαἰπεὰ πρόσθε, {υ]1Υ εοην]ησεά (ἶναί (πε γυ]σαίο 
Ιεσίῖου ἶς (Ίιε Ὀεςί, απά {ᾖαί εἶε ροεί Ιηίεηάεά (λε Ρρεηι]ί οΓ μελάθρων ἴο 
υε]οπρ. Ασαΐη, ἵπ νεγςε 906, νΊεγε Μοηκ α[τετ πιαίιιγε οοηβΙἀεγαίίοι 

(πουιφΏί Ῥγορετ {ο ἔγαπθροῬε ἴἨε ψ/ογἀς, απά {ο γειά ὤχθος µέτριον, {ο 
ἴε επ!ῖγε ἀεείτιοίιίοη οἱ (Πε τΏγίη, 1 πανε τε-ίγαπδροβες (Πδίη, απά 
εἀἰίεὰ, οοπδεπ/ηρ]γ γηίΏ αἲἱ Μ9Ρ. απά εἀ[ίῖοης Ρείογε Μο”, μέτριον 

ὤχθος. Τίιε νγοτᾷ νέκυς, ος εγεε 94, 1 Ίανε τε]εσίεά,---επἰεγία]ηίμσ Πο 

ἀουδί ννΏαίενετ οἱ 1{5 δριΙΓΙΟΙΙ5ΩΕΡ. 

Μοπ]ό5 ριποί(μαίίοη, {οο, 1 πανε ἔτεαεπί]γ αἰιεγεά:---απά αἱποισ]ι 
Ι Ώανε {ο]]ουγεά Ἠϊπῃ 1π {]ς ἀῑδιγιουίίοη οἱ οΏαγαςίες, ἶ Πανο ἆοπε «ο ἱΠ 

«ενεΓα] Ιηδίαηςες αἱ ἰπε εχρεηΒε οἱ ίε κεηςε: {ογ Νο «8η {ο]εγαίε, {ου 

εΣΧαΙΏΡΙΕ, Φεπη]οπογας {ος ΟΠογις, νεγρες {7 απά 79; απάἆ Οπογις {ου βε- 

ΠλΙοΠογυς, γεγςες 86 απά 59) Απά γεί Ῥαγπες απηά ΜοηΚ πανε ἀεεπιεὰ 

ες ατγαησειπεπί (16 Ὀεςί,---ἵη ορροβ/ἶοη {ο {Πε πιοδί απαεδιοπαῦ]ε 
υ{ΠοσΙ(γ, απά (]ε νοῖςε ο{ «οπΊΠΙΟῦ 1η{ε]]εςί. 

Τη νετες 606, Ι πανε γερίογες ὀικεῖς, ἀἰδαρρτονίης ἐπ ἐοίο οἵ Μοηἷ’» 

ὀικεῖ, {ος ψΏὶοὮ (πεγε ἆοε ποί ἀΡΡεαΤ {ο πῃε {ο Όε {πε διηα]]εσί πεσεθεί- 
γ, απά οετίαϊη]γ πο ψαγγαηί ννηαίενεγ. 

ΤΠε νετῦ κλαίω, Πέο, νν Π]οἷι ΜοΏ]κ (οοηδεη!]ης]γ, 1 ἶ5ίγιε, ννΙίῃ Ῥος- 
οη) Ὠα5 ΠΙ{ΟΓΠΙΙΥ ΥΥΓΙΕίεη κλάω, ΓΓάπρο, ἃ9 Ὀείης ({Πεγ εἰ] 15) Πογε 
ειγ]οί]γ Αἱῑίς, 1 Ώανε οοπ(ίπιεᾷ {ο δρε]! 1η {Πε οἰά ν/αΥ: απ {Πε «οα]ες- 
σεηοε Οἱ καὶ ΨΙί] α Ίοηρ 9γ]Ιαβ]ε αδρ]γαίεἀ, αφ ἵΏ (πε ν/ογάς χῶ, χόν, (85 
Μο] ρἶνες ίπεπι) {ΟΥ καὶ η απᾶ καὶ ὁν, [ οοηδϊἆετ (Όιί ΕΠίς ἶ5 Ώεγε πηαί- 

ἱετ οἱ ορἰπίοη) {ο Ὀε ππογε Ργορετ]γ υγ ίεὮ απά ργϊηίεὰ κ απά χὸν. 
Ἰ/Πεγε καὶ οο8]εδζες νὰ αη Ιη](1αἱ ἀἱρηίποης ἂ5 ΊΏ κάτα {ΟΥ καὶ ἔἲ- 

πα, 1 Ώ8νε νι Μοη] αηᾶ Ῥογεοη (οη (πο νεοοππππεπάαίίοη οὗ ΏαπεῬ) 

γείαϊπεά (πε αδιὈκουίρί, οπά ἵη αἰἱ οί{εσ ΙηδίαΠΟΘΒ, 45 κἄπειτα ΓΟΓ καὶ ἔ- 
πειτα, 1 Ώ8νε ψίἩ (πεπη γε]εσίεὰ Ιί, οοπίΓαΓΥ {ο (νε ργασίἶοε οἱ Βγιποι 
8η ΠΙᾶΠΥ οίμεγ οε]εῦγαιεά εἀἰίοις, 

Πεερεοίῖπρ (πε Τταπε]αίίοη απᾶ οίμετ ραγί5 οΓ{1ε ἸλΓοτ]ς, 1 πανε πο- 
{Ππίηο Πενν {ο οΠεγ,---Όμί (ίαΚο (Πε ΗὈεγίγ οΓγε[εγγῖης {ο (νε Ῥγείαςε οἵ 
ἴπε Κἰπς ΟΛάΐρι» οἳ βορῄος]ςς, αηά ο{ {με οἰπετ Ρ]αγς ἶ πανε αἰγεαά γ 

Ῥυ]εἰεά, {ο α Γα11 ἀετε]ορεππεηί ο[ πιΥ Ρ]αη. 

Πιοπᾶοσπ, δερε. 92γᾷ 1994. 



ΡΙΜΜΑἨΠΥ 
οΕς 

ΕΑΟΤ5 ΑΝΡ ΟΙΠΟΟΜΡΤΑΝΟΕΡΣ ΟΟΝΝΕΟΤΕΡ ΝΙΤΗ ΤΗΕ ΡΙ ΑΥ. 

/ἨπουιΑΡΙ08, α Ὀε]ονοά 5οπ ο{ Αρό]]ο, απᾶ ρἱγοἰείπη οΓο]ἀ, ΝΙιο νγας ερηκίἆου- 
εᾱ ΡΥ (ιο αποϊεμ{ς {ο ϱε 80 πμιαίε]γ ασφπαϊη{εὰ νν]ι ἴἶνε πιεάΙεῖπα! ρτοροτίῖος 
οί εν6ιΥ ρ]απῖ, (ναί Ίο ννας σα]]εᾷ ια πνεπίου απἀ σοὰ ος πιεᾶῖσοίπε, µανίης, ΡΥ 
μὴν οχέγαογάίπασγ εἰς], τεδίοσεἆ πΙαπΥ τοςση{]γ ἀοαά ΡΕΓΔΟΠ5 {ο Πές, ΒΙήΐο, ψ]ιοςα 
τὶρΏίς ννενθ (παγεβγ ΙηΠΊησεί, απᾶ νηοβε εαθ]εςίς νγογθ {π 6οΏδεαπεπςθ ἀἰπῤη]ρ]ι- 
οὐ ἵπ πα Ώεν, οοπιρ]αϊηες {ο ο 4ριίει ο εοπάαοῖ «ο 5ηΏνοιείνε οί ία παἴιιτα] οτἆάεν 
οΕ {μ]ηςς. Τὴο {αΐλογ οί {1ο σος Ρεῖπς ἱποεπδεά, δίτιιο]ς {πεου]άρίας νετ] Π]σ]ιί- 
μἱης, απ Κῑοά Είπα: ννεγεπρος Αρό]ο, {ο Ώο τενεηρεά {ος {11ο ἀθαί[ οί 19 Αοη, 
φον {ιο Ο66]ορβ νν]ιο Ἰγαά πιαςο {1ια ἐπ άθιΡο[{ς. 
ΤΙΣ ἁατίησ αοί ος Πη]αδίίοε απά οΓ οοπ{επηρί, α4ρίίεν ραη]ε]ιεά ὮΥ Ῥαπϊδίηρς Ἠῖς 

6ΟΠ ΑρόΙ]ο (οπι Ἰθανεη, απά δεπίοηοῖης Ηἰπι {ο {πε ἀγιάρθγίες ο α ππεηῖα] οἩ ἴἶνα 
οατί] ἔοτ α Πηϊίοά πιο. Τη οομ{ογπΙ(γ, (ΠεγείοΓε, {ο (πα Ὁν]ἱ απά «οπαππαηὰ οἱ Η]5 
{αίμου, Αρό]]ο ννοπί Ἱπίο εχ!]ε:--- απᾶ, μανίης «οπ1ο Ἱπίο ἄνοεςο, Πἰγοὰ Πϊπηδε]{ {ο 
Αἀπιόεις, ἰῑπρ ος Ῥἰιότα», ἵπ ὸΠόςδα!γ, οἴνεοτ (11Υ δα υπ ϊἑέτπς {ο ταιι]ς α5 α δετναη{, 
απ [αἱ αν ἀῑδολανσῖηρ (ιο ἁπίϊος ο α 9μερ]ιογά {οτ πῖπο Υ 6818. 

Ὀυτίης {(μ]5 6ο]οιιτη οΕΑΡρό]Ιο ἴπ {χε ποιδο απ 5ουνῖος ος Α ἀππέίης, 11 ννας {τθαί- 
ο νν]εῖν πππο] Κάπο, απά Ώοσα1ηθ 50 Υνατηι]ν αἰίασβεὰ 1ο (ιο {απι]γ Ὦν πα {ες 
ος σνα Πιο απά {ιο Γοε]ῖησς ο{τθβροςί, (αί Ἰιο ΓΕ] ἠπο]ίπεά {ο οοη{ες οἳ Ἠἱ5 Ππᾶδ- 
{ος 50Π16 οχίΓαοΓΦΙΠ3ΕΥ {Ἀνου 1π {οκου οἱ 5 τερανς, απο 5 α ππατ]ς ο Ἠῖ8 εη/{1Γς 5η- 
τἱκ[ας1οὮ νο χε (γδαίπιεηί Ἰχ λαά οαχρετῖεηες. 

Α5 Αἀπιόίις ννας πιοδί δἰηριι]αγ]γ ανείςε {ο ἆθαίὴ, ένα ϱγοαίθεί {ανος (ναί οο]ἀ 
η αηΥ νναγ ο6 Ὀορδίοννεά οἨ Πἰπα, ν/ας {θα πιθαΠ8 οΓ65σαρθ {Τοπ {9 Κῑπςσ ος {6ΓΓΟΓΑ 
αγά ἵΘΓΓΟΥ οΓ Ιΐησς:---ᾱε οοτάἵημ]γ ΑΡρόϊ]ο 5ο]οῖτεά {νε Εαΐθδ ἵη Ες Ὀε]ια]έ, απά οἳ- 
ιαῖησς {Γοίη {Ἠθπη, έἶιαί Α ἀῑπέίιις εὐοι]ά πενος ία, Ργον]άεά εἶναί αἰνναγς, νπεη 1 
ςαη1θ {0 Ἠ5 {πΓΗ Το ἀῑς, 5οπηε οἵἶιθγρεγδοπ νγου]ά ἀῑς ἵπ 15 δίθαά. 

Αἀπιέίας, αίτει {1ο ἆθαίῖι οἱ Πς Ηταέ νΙ(ο, ναά πιαττ]εά Α]οέκίῖς, σα]]εά αἰσο Α]- 
ε6δίδ, ἀαμσ]ίεν ος Ῥό]ϊας, πρ ος Τόϊσ]ο». Έννο εμ]άτεν, Εαπιέ]α5 απά Ῥενίπιόπο, 
πεγο {1ε οΏδρτίης οΕ (15 πιαττίασε, αιιᾷ Ὠαά ποί ατ]νος αἲ ρα Ὀεγίγ πε 1{ «απο 
1ο ἶχεῖτ Γαἰμιοι”5 {11η {ο ἀῑς. 

Απίμοις ατθ ποῖ αρτοθά ας {ο {ἶο ργεοῖσο 5οτί ο{ ἀθα ῖι νν]οῖι ΕΠιεδαίεποἆ Αἀπιέ- 
τ15, Ὀ{ {1ου αἲἲ αβΐγπη ναί Ίνα {ουπά 1 ναι ἀπ ποι]ί {ο ρτοσυτο α δα υφ ευ το,---ἴς 
ασεά {αίμεν Ῥμότὸ», αι Ἰ5 πιοίῖχου ΟἼόππεπο, Ἰανίης οᾶς]ι οἱ (επι ρονεπηρίοτί]ν 
γο[αςθά {ο γεάςαπι {είς 6ο” {6 αἱ (νε ρνῖσο οἳ Ππεῖς ον. Ῥαϊ Π5 πορ]α΄φιιοθῃ 
ΔΙοέςίῖ5, αἰ]ιοιυρ]ι γεί ἴπ ελα ἤονγον οἱ 1ου γοι!], υιοδί σοηογοιςΙγ νο]ππίθογες {ο 
416 {ου Ίου μαδραιιά. 

Ίια ρτἰποῖρα] Ιποϊάεηίς ος {1ο Ῥ]αγ ατα Α]σόκιϊςς ἀεαί απά {απεγα], πν(ἓι ἵετ 
γοδ{οΓ8ΙΙΟΠ {0 Πο απά {ο Αάπιόίας Ὁγ Ηότοπ]ός, πν]χο σαππθ {0 Τε ραίασε οἱ Ῥότος 
ος α νἰδιῖ αἲ (5 (γι]γ παοιιγη (11, Ῥιιί ονοπ(πα]]γ Ίιαρργ «65ος; απά νο Ὦγ ἁῑπί ο 
Ρ:01ν685 απά οΓεΊιθον 5ίγεησ!ἶι, εαοσθεάσά 11 τεδουίας (Γοπι {6 σταςρ οἱ ἆθαί]ι απά 
οἳ ἴ]ο 6γανθ, 16 μηοδί ννογί]1γ νγ]{ε ος {11ο 5οἩ οἱ Ὦό{ὅ9. 

Τ]ε ριιδ]]αμἰπίγ οὗ Δάπιόίας, απ 5 Πωσγαίάο απά Ἰηδο]ρησο {ο Ἠῖ5 Γαίπετ, 
ἆγο Ιπιργροςίνο ο{ οοπίεπαρίέ Γοτ ΙΙ ρειδοπαϊ]ψ,--- πο ννηδίαπάἶης ἴ]α στοαί 5ίτοςς 
Ἰαῖᾷ Ὦγ ια ΟµογΗ5 οἨ {16 Ιοδριαῦ]οπθςς οΓ 5 ἀἱεροβίίϊου, Απ Ινιὰ Α]οόςιῖς φαϊὰ 
1656 οΓΠεγςε]Γαπά οΓΊιος αοῖ, δἱιο ννοι]ά Ἰανο αρρεατεᾶ 1ο πιοτο αἀναπίασο. 

Αποζῄες στοαῖ ἀο[εοί ἵη {ια Γαδ]ς, ἵ5 {ια 5Ί]οισς ος Α]σόςεῖ5 αίίος τοναςοϊτα Ἱομ 
α1ουιρ] {1ο ροςί ασσοιΏ{5 {ος 11 ἵμ α νναγ ποῖ α[τοφοί]ιου πηδατἱς{αοἴοτΥ. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

------- 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΡΑ΄ΜΑΤΟΣ. ΤΗΕ ΡΕΕΒΞΟΝ5 ΟΕ ΤΗΕ ΡΕΛΜΑ, 

ΑΠΟΛΛΩΝ 5 - Ξ - τ -. ΑΡΟΙΙΟ 

ΘΑΝΑΤΟΣ . - - . Ξ ο ΡΕΑΤΗ 

ΧΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΕΡΑΙΩΝ - Ξ - σποκβῦ5 ΟΕ ΜΕΝ ΟΕ ΡΗΕΒΕΑ: 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ - Ξ - - Ὁ - ΕΕΜΑΙΕ ΑΤΤΕΝΡΑΝΤ 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ Ξ - - - Ξ .  ΑΙΟΕΡΤΙς 

ΑΔΜΗΤΟΣ - - Ξ - Ὁ - ΑΡΜΕΤΟΒΡ 

ΕΥΜΗΛΟΣ - - - - - - ΕΟΜΕΙΟΡ- 

ΗΡΑΚΛΗΣ Ξ - - - . - ΗΕΠΟΟΙ ΕΣ 

ΦΕΡΗΣ - - - - - - - ΡΠΕΠΕΣ 

 ΟΕΡΑΠΟΝ Ξ - Ξ - - ο ΜΑΝ-ΦΕΕΥΑΝΤ, 



10 ΥποβΕΣΙΣ ΑΔΚΗΣΤΙΔΟΣ, 

ΑΠΟΛΛΩΝ Ἠτήσατο νο πῶν Μοιρῶν, ὅπως ὃ ην σσ, τελευτῶν µέλλωσ, 

παράσχη τινὰ τὸν ὑπὲρ ἀυτοῦ τεθνηξόµενον, ἵνα ἴσον τῷ προτέρω χρόνω ζά- 

ση καὶ Άλκηστις Ὦ γυνὴ ἐπέδωνεν ἑαυτὴν, µηδετέρου τῶν γονέων ἐθελήσαν- 

τος ὑπὲρ τοῦ παιδὸς ἀποθωνεῖν. Μετ ὂν πολὺ δὲ, τῆς συμφορᾶς ταύτης γε- 

ροµένης, Ἡρακλῆς παραγενόµενος, καὶ μα θὼν παρά τινος 9ερώποντος τὰ πε- 

ϱ) τὴν "Αλκηστιν, ἐπορεύθη ἐπὶ τὸν τάφον᾽ καὶ τὸν Θάνωτον ἀποστῆναι ποι- 

Ἴσας, ἐσθητι καλύπτει τὴν γυναικα τὸν δὲ ”"Αδμητον ηξίου λαθόντα τη” 

ρεῖν" ἐκληφέναι δὲ ἀντὴν πάλης ὤθλον ἔλεγε' μὴ βουλομένου δὲ ἐκείνου, ὥ- 

ποκαλύψας, ἔδειξεν Ἂν ἐπένθεν. 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΠ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΗΣΗ ΑΟΟΡΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ἩΠΟ΄ΘΕΣΙΣ ΑΛΚΗ ΣΤΙΔΟΣ. 

ΑΠΟΛΛΩΝ Πτήσατο πάρα των Μοιρων, ὅπως ὁ Αδμώτος ον μέλλων πελεύταν. παρα σχη τίνα τον 

τεθνηξέμενον ὕ ὕπερ αύτου, ἵνα ζήση ίσον τῳ πεότερω χθβόνω" και Αλκήστις ἥ γύνη μηδέτερου 
παν γόνεων εθελησάντος απόθανειν ὅ υπερ του παΐδος επεδώκε ἑαύτηγ. Δε ου πόλυ Μέτα, της 

ταύτης σύμφοξας γεόµενης, "Ἡρακλης παραγαγόµενος, και µάθων πάρα τίνος εραπόντος 
πα πέρι την Αλκήστη, Επορεύθη έπι τον τάφον’ και ποιήσας τον Θάνατον αποστήναι, κ καλύπ- 

τει την γυναίκα εσθήτι’ δε ήξιου τον Αδμήτον λαξόντα τήρειν’ δε έλεγε εἰλήφεναι αύτην ἆθ- 
λον πάλης” δε εκείνου (κη βουλόμενου, αποκαλύψας, εδειξε ἥν επένθει. 

ΤΕΑΝΡΘΙΑΤΙΟΝ. 

ΑΒΕῦΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕ ΑΙ ΟΕΡΤΙΡ. 

ΑΡΟΙΙ1.Ο ἀεειγεὰ οἱ {ο Εαίες, ἐλαί Αἀάπιόίας, νο ννας αΏοιί {ο ἆῑςἘ, 
ΠηρΏί σἶνε 5οίηε οης 5 α εαὈθι](ωίς {ο ἀῑς {ος Ἠίπῃ, {μαί 8ο Ίνε πηὶσΏί 
νε {ογ α {ετίι εααα] {ο Πὶ5 {ογπιου Ἰ{ε:---απᾶ Αἱσόςί]ς [χὶς 6ΟΠΡΟΡΕ, 
πε]ίΏεγ οἵ Πἱ5 ρανεηί5 Ὀείης ν]]ης {ο ἀῑςε {ου {Πεῖχ ροή, 6αγε Πεγκε]{ 
πρ. Ῥαΐ ποί]οηρ αἴἴτεν {Πε {πια νΠεη {5 σα]απ11γ {οοΚκ Ρίασε, Ηέι- 
ομ]ός Πανίηρ αγγὶνεᾶ, απά Πανίηος Ἱεανηί {γοπη ἃ 5εγναηί {Πε ραγίίειΙ- 
Ιαγ9 οοπεετηίπρ Αἱοόδιϊς, ν’εηί {ο Ἠευ {οπ]Ώ, απἀ, Παγίησ πιαάε Ώεαί]ι 
ΤεῖΙΓΕ, οογε!ς5 {Πε Ια4γ νΙ{Ὦ α τοῦε: απά Ώε τοαεείεά Αάπιέίμς {ο τε- 
οεῖνε απά Κεερ Ἠετ {ο ΠίΠα5 απά δαϊά Ίο ἠαά Όογπε Ώεγ ο 45 α Ῥγίζε 
1η Ψγοδί]]ποσ: Ὀυί πΨΏσῃ Ώςα φομ]ά ηοί, Πανίας αηγεῖ]εά Ἠε, πε ἀῑδοο- 
γεγεά {ο Πίπι παν ποπα Ίε Ίνα» Ιαπχεηίίηρ.. 

Τ1Π61.ΤΠε Ἐαΐος, σα]]ε ἆ Μοίραι ὮΥ {πε 
ἄῑθεί, απά ΡΥ {πε Τ,αἴ]ης, Ράγος, νΝοῖθ 
ἵμγεε π]οδί ρονεν/0] 4ο ἀάθδςες, ἀαιιρ]ι- 
ἴ6ι8 ο{ Νοςα ατιἀ Εγ6ῦις, ννἰιο νν6γς καϊἀ 
{ο ρτοεδίάε ουετ ἔπε Ρἱίῃ, 1Η 68, απά ἀθαί]ι 
ο ιαη]]πά. Τηεἱγ παπ]ας, αςοοτᾷ1ης {ο 
1η05ί α{]ους, Γααδάπ]ας ἱηάθεά εχοερί- 
εἆ,ννεγε ΟΙό]ιο, Τά ο]ιερῖ», απἀ ΑίΓΟΡΟΒ. 
Οἱό(ιιο, ἴια γοιηρςεδί ο{ {6 8ἱ5ί6Γ5, απά 
νά οΏ]σε ἰῖ ννας {ο τεσπ]αίε {11ο (πιο 
ος οοιπίηρ Ιπίο {ια ννοσ], ντα ΤΕρίΘΒΘΗ- 
εεὰ Ιοἰἱόας 1η πες Παπά α ἀῑδίαβ, ΕΓοπι 
σολ] Τ,4οἱιεδῖς εραι ου { {116 {γειά ος 
ἨππιαἨ επϊδίεπςςθ---(εεπηῖης νυν] ασί]οἩ 
απά Γταισί νι νιοὶβιίπἀθ: ΑίΓοΡοΟΡ, 
{με εἰάεςί οί {πε ίμγεο, απ νν]ιο Ιιε]ά ἵπ 
Ώεν Παπά α ραίῖν οἱ βεἶδδανς, δηῖρρες {λε 
{τεαά αί {ο πιοπιθη{ αρροϊμίος ---αμά 
ἴιε Ρ)]56 ος {6 Ιπβίαη{]γ οεᾶδεά. Αρό]- 

ἁτπη]---απά (πας {ο πανε ορίαϊπος {Γοπι 
επι {πείς εοιηρ]ίασσθ ντ] 5 τεαιεςέ 
ἵη {ανοτ ος Αἀπιέίηβ. Ηονν πιαοῖδοενος 
{να Ἐαίες πηὶσι{ πανε τοστεί{εὰ (ιο ἵπι- 
ΡΙπάεηςθ ο (ιαῖσοννη οομάιιοξ, απά ία 
Ἱπιρτοργἱείγ ος {ιο οοπεθβδίοη {1εΥ ]ναά 
1ηα6, Υεί {ευ ννεΓε Ἰπ οπος Ροιπά πού 
{ο γοίταςοί [είν ργοηπίςο, 

1116 9. παράσχη τιὸ ὑπὲρ ἀυτοῦ, ππὶρ]ιέ 
Φγουΐϊᾶς 5016 ψεγδοΊι ΓοΥ Πεῖηι ---- πεῖρ]ιέ διιῦ- 
δή1{μί6 5Οπι6 οηε ἴπ Ιιῖ δίεαᾶ ---Ἱπίρ]ιέ Γ1ηγ- 
πῖδ]κα ἀεριίη: --- ἵνα ἴσον τῷ προτέρω χεόνω 
ζήσ, Πτενα]]γ, ἐ]ιαί Ίιε πιῖριέ ἰἴυε α ἐἶηιε ε- 
φιιαῖ {ο ]ιῖδ/οΥηιεν πιο: ἐ]ναί [ιο πιῖρ ιέ ἴῖυε 
αδ ΙοήΡ' αἲ ]ι ]ιαά αἰγεαάνμ Πἱνεά. 

Τ Πο 7. τὸν Αδμητον ἠξίου λαθόντα τηρεῖνν 
Ίιογοηιιοσίεᾷ 4 ἀπιόέμα, ναυῖπρ γεοεῖυεᾶ Ιιοτ, 
{ο Κεερ Πιεη, 1.6., {9 γεοσῖυε απἀ Ίεεερ Ιιεγ. 

Τ.1ἶπο 8. μὴ βουλομένου ἐκείνου, [ιέ (18πιθ- 
Ἰο 19 αἱ {ο Ἰανε πιαάε {θδε 6οἆάες»ε» | 1γ, 4 ἁπιέίιιθ) ποί θεῖηρ οοἰΐπρ. 



ΕΥΡΠΠΔΟΥ ΑΑΚΗΣΤΙΣ. 

αυ ον ---- 

ΑΠΟΛΛΩΝ. 

Ὢ δώματ᾽ ᾿Αδμήτει, ἓν ὁὲς ἔτλην ἐγὼ [ -ιν -{- -ἰν -Ιἰ»-ἰ-- 

9ῆσσαν τράπεζαν ἀινέσαι, Φεός περ ὧν' --]ν-ιν-ν -ιν-ι- - 

Ζεὺς γὰρ, κατακτὰς παῖδα τὸν ἐμὸν, ἀίτιος, - -]» -]- -ᾗν μν]ν -]ν ν 

᾿Ασκληπιὸν, στέρνοισι ἐμθαλὼν φλόγα - -]ν -]- --ν -[ν -[ν ν 

ὅ --]--]--ἰν-ἰ--ἰ-- ὁδ δη χολωθεὶς, τέκτονας δίου πυρὸς 

κτείνω Κύκλωπας καΐ µε 9ητεύειν πατἈρ --[» -]- -» -]- -ν ω 

ο νητῷ παρ ὠνδρὶ, πῶνὸ ἄποιν, Ἰνάγκασεν. - -ἷν -ἷν -ἰ» -]- -]» ύ 

Ἐλθὼν δὲ γαῖαν τῆνδ, ἔρουφόρθουν ξένω, --|ν-ἰ--ίν---Ιν- 

--]-ἰν -ἰν-ἴν-ἰν- 
ΤΗΕ ΟΒΡΕΠ, ΔΑΝΡ ἘΝΕΟΙΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΑΠΟΛΛΩΝ. 

Ὢ Αδμητεία δώµατα» εν ὃις έγω ἔτλην αίνεσαι Ψήσσαν τραπέζἄν, περ ὢγ ξος' γαρ Ζευς αἴτιος 
κατάκτας τον έµον παίδα Ασκλήπιον, ἔµεσαλων Φλόγα στερνοίσι’ ὃν δη χολώθεις, κτείνω Κυκ» 
λώπας τέκτονας δίου πύρος' και µε πάτης ηνάγκασε 3ητεύειν πάρα Ὀνήτῳ άνδρι, αποίνα τώνδε, 
Δε έλθων τήνδε γαίαν, εεουφόρθουν ζένω, και εσώζον τόνδε οίκον εις τόδε ἥμερας' 

. / ] ελ 3 Φὰ α / ο 

καὶ τόνὸ ἔσωζον ὀΐκον ἒες τόὸ Ἠμέρας 

' ΤΠΑΝΡΙΙΑΤΙΟΝ. ς 

[βοενε. Τμ Ῥαίαεε ο 4 ἁπιέέμα αἱ Ρ]ιέτώ : 4 ρύ]]ο, ευ] Πὲς δοιο, ραςείπς απἆ ϱασϊπρ.] 

ΑΡΟΤΙ.Ο. 

ΟΙ Νανςιονε οἱ Δάπιέίας, 1ω υΠίοὮ 1 επἀιιτεά {ο αξδεεῃί-ἰο (6 Ώοπά- 
οογναη()ς {αῦ]ε, αἰλοαρῃ Τ νναδα σοἆ-:-- {ος .ἠρίίεσ ύγας (116 οα.ςςε, Ώαν- 
ἵηρ ε]αΐη ΠΙΥ 5οη {ὐεοι]άρ]α5,---Όγ Πατῃῖησ (λε Ηρίπ]ηρ’ς-ῄθπιε αἱ Πῖς 
Ὀγεαδέ: πηεγεαί (πεη εηγασεά, 1 ΚΙ (πε Οψε]ορς, ἰπε {ογσετς οἱ 1 ουε)5 
ῄτο:---απά τηε ανά ΠΥ {αίπετ οοπηρεἰ {ο 5εγνε-ας-α-μΙγε]ῖησ {ο α πηογία] 
Πηςῃη, α ρυηϊεμηΏχεηέ {ος {ηεςε ἀοΐησς. 9ο, ΠαγΙπρ σοΠ]ε {ο {Πἱ5 Ιαπά, ] 
(επάεά-Πεγά» {οτ πιγ Ποεί, απ Ἠανε Ργεδεγνεά {Πε ποιεε υΠ/{1] (Ρίε ἆαγ: 

1. ὦ δώματ᾽ ᾽Αδμήτει, 0 4 ἀπιείόαπ Ίπαπ- 
βἰοπός---Ίὰ Ῥ]αςς ΟΕ ̓ Αδμήτει”, 1 α8ςαἵ μας 
᾽Αδμήτοι),--Αἁπιόίας, 80Η ος Ῥ]ιότός απιἀ 
ο ΟΙ 6πιεηδ, ν-ας Ἱκίησ ος Ῥ]ότα ἵη Τ]ος- 
5αἰγ. Πε τεςθ]νεὰ Αρό]Ιο η {νε οαραεἷ- 
(ν ο/ επερ]ογά νν]εη ῖς {αἴ]ιεγ 1 ονο ]ναά 
Ῥαπίδ]θς Ἰήπα {Τοπ Ἡθαναῃ. ΒΥ Πε]ρ οΓ 
ΑΡρό]ο, Λάπιόίας ορίαϊπεά {ο Ἰναπά οί 
Α]σέιῖ8, ἀαιιρμίετ ο{ Ῥό]ίας, Ι ης ος 1ό]- 
οἶνοδ; νο γοφίγος {ἶια β1{ος νοπα θ 
εἰιοπ]ά αΡρτονο {05 8οη-ἴη-]αΐν, {ο «0Π1θ 
π ἃ οματίοί ἀναννπ ὃν α Ποη απά α νν]]ά 
Ῥοαγ. ΑρόΠο, α5 α πιατ]ς ος 1]χο 5659 Ίο 
επίθγίαϊηεἁ ο6 έἶνα ρτοαί αί(οπί]οη ραϊά 
το Ἠἶπι Ὦγ Αἀπιόίμε, οοπ/{]πιθά {ο ξεο] α 
Ἰϊνε]ν Ἱπίογοβί ἵπ {1 νγε]ίατο οΓ {11ο {απι- 
Ἡγ. ΟΕ ἔτλην 1η χῖς νοτςε, {πε εἰση]ῆσα- 
ἶομ 8, «6 1 ῥγοο]εεά οἳ εκἀιγεά.” 

3. Ναϊάαβ Ίας ϱίνθη δουλικὴν τεοφὸν, δετ- 
υαπέ5 Γαγο, ἂ ἴ]ιε Ἱπίενργοία{ἴοη ο{ Ῥήσ- 
σαν τράπεζαν, Πιόγδαπι δεγιέίοπι. Το αᾱ- 
{οο(ἶνο Ξῆσσαν, Νλὶς]ι ἶ5 Ίετο ρυί {ος ὃη- 
τικὴν ΟΥ μισθωτικὺν,ἶ8 {ογηιθοά {Ποτη θὺς, 48 
Κεῦσσα 18 {ΓΟΠΙ Κρής, Της Πέογαὶ Εηρίϊείι 

ο{ ἀσέσαι ἵ8 έέ {ο]ιαυε ργαϊδεᾶ ΟΙ εοππεπᾶ- 
ες ὃ--- ἴξ αἷξο βἰσηϊ[ες ἔέ {ο Ίιατε αδεεπίεἆ 
{ο ΟΥ {ο πατε αεφιζεδοεᾶ ἴπ,' αἱ Ἰ]οπ]κ το- 
πιαι]κς 1η 1 ποίθ ΟΠ {ῖς νοτεθ. Τη Ἰΐπε 
19 Ὀε]ονς, ὔεσαν ΠιΘας “  έ]ιού ϱγαπέες. 

4, Ἠεοπ]άρίας, σος ος Ῥοίαπγ απ πιθ- 
ἀῑείπα, ν΄αξςοη ο ΑρόΙΙο Ὀ} Οοτόηϊς, ος 
(45 «οπις 5αγ) ΡΥ Ταπήςδα. 

5, ὁῦν πο ογείαιἁ ἕγεμα Ἱ----τέκτονας δίου 
πυρὸς, Η16Γαἰ]γ, ππαπι/{αείμγεγς ΟΥ Γαπιεγβ 
ο έ]ιε Πιοαυοηίη [γ6. Ἔϊιε Ο6εΙορς, 5ο πᾶ- 
πηθά {γοπη (γεῖτΠανῖης οπΙγ 9Π6 676, οἱ. 
η {6 πι]άά]ο οξ {ἶιο Γογο]ιοπά, ἵνετο ογἰ- 
αἰπαϊγ τἼτγες Ἱπ πηπιῬετ, απ Ἰναά (νοῖς 
{οτρε 1η ἴ]ια Ιηίαγ]οτ ο βλίμα, πΠά6Υ (ιο 
ααρεγίηίεηάαησε ος Ὑπ]σαη. 

7. ἄποινα, ἴθ αοοιιδα(ἶνο ἀσ]αποί, Π]ςς 
ψυχεὰν τέρψνι, νθγ. 9653, Ώεἱοἳν; ἴἶιε 60η- 
ἰοχί τη Ὀοί]ι Ἰηςίαποος Ἰνανίης ΓεΓεγεηςς 
{ο ἴἶια οὐ]θοίῖνε ϱ85θ. 
"8. Αποιμος τοαᾶῖης Ἰθγο, 18 ἐλθὼν δ᾽ ἐς 

ἀῑαν τήγδε:--- Όπί Ρργερος!{ἴομς, ας ΝΤοη]κ 
οὔδουνθ», αγ {ΟΥ ἴ]ιε παοδί ραΓί ΕΠΡΡΓΕΡ- 
βοἆ α[ίεγ γετὺς οΓ πιοίῖοη, 



19 10. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ὁσίου γὰρ ἀνδεὸς ὅσιος ὢν ετύγχανον, 10 1ν--|- | νν]ν ιν -ινν 

παιδὸς Φέρητος, ὃν 9ανεῖν ἐῤῥυσάμην, --ιν -- -ἰν -ᾖ- -|- - 

Μοίρας δολώσας' ἤνεσον δέ μοι θεα), --- |» -ᾖ- «|» ν-]νν 

"Αδμητον Δίῤην τὸν παραυτίκ᾽ ἐκφυγεῖν, "τιν -ιι- π]ντῃν -ἰν - 

ἄλλον διαλλάξαντα τοῖς κώτω νεκεόν. ε -]» -]- τιν νι» 

Πάντας ὃ ἑλέγξέας καὶ διεξελθὼν φίλους, [ο ]----|--ἰν-||-κίν- 

πατέρα, γεραιάν ϐ, ἤ σῷ᾽ ἔτικτε, μητέρα, "ννιν -|--ν-Ιν-ινν 

ὄυνχ, ἕὔρε, πλην γυναικὸς, ὅστις ἤθελε, "ντ ιν-ιν-]» -Ίν ή 

9ανὼν πρὸ κείνου, μηκέτ᾽ ἐισορῶν φάος' ω -ν -]- -[ν -ἷν -ἰ» . 

νῦν κατ ὀίκους ἐν χεροῦν βαστάξεται - -]ν -]- -]» -- -]» ν- 

ἡψυχοῤῥαγοῦσα᾽ τηδε γάρ σφ᾽ ἐν ημέρα. Φ() |. -|» -ᾖ» -[ -ι» -|ν ὠ 

Φανεῖν πέπρωται, καὶ µεταστῆναι βίου. υ -ν -]- -ν -|- -|» ν 

᾿Εγὼ δὲ, μὴ µίασµμά μ᾿ ἓν δόµοις χμ, υ-Ιν-ἷν-ἰν -ν-ι»- 

λείπω µελάθρων τῶνδε θιλτάτην στέγην. " --ν-|-τίν-ἷ--ἰν- 

ἼἨδη δὲ τόνδε Θάνατον ἐισορῶῷ πέλας, τν ν νἰν-Ίν-Ινν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

γαρ ετύγχανον ων ὅσιος ὅσιου άνδµος, παΐδος Φερήτος» ὃν ερῥύσαμην 92άνειν, δολώσας Μοίρας" δὲ 
δέαι ἤνεσαν μοι, Αδμήτον έκφυγευ τον ᾿Αίδην παραύτικα, διαλλαξάντα άλλον γέπρον τοις κάτω. 
Δε ελέγζας και διεξέλθων πάντας Φίλους, πάτερα, τε Ὑεραίαν µιήτερα, ἥ ετίκτε σφε, ουχ ἑύρεν 
πλην γυναίκος, ὅστις ήθελε, Φάνων προ κείγου, εἰσοραν φάος μήκετι" Ἡ γυν κάτα οίκους ψυχορῥα- 

:γούσα βαστάζεται εν χέρου’ γαρ πεπρώται σφε εν τήδε ἥμερα 9άνειν και µεταστήναι βίου. 
Δε ἔγω, µη µιάσµα κίχη µε εν δόµκοις, λείπω Φφίλτατην στέγην τώνδε µελάθρωγ. Δε είσορω 
δη πέλας τόνδε Θάνατον, 

ΤΠΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 

[οῦ Ρίο Ιέ1να5, αμά Ὀείοησεά {ο α ρἱοςβ ΠΔΗ, με 5οιι ο{ ΡΠέγᾶς, νΥ]ποίη 
1 γεεςυεὰ {Γοιῃ ἀγίης Ὀγ ἀε]αάίπο (πο Ἐαΐες:---ἴου έἶχοςε ἄοἀάεςεες ἀῑά 
σγαΏί απῖο ππε, (μαί Αἀπιέίμς εμοι]ά ε5σαρε {με ἀεαίῃ ἰλαί να» Ὀείοιο 
πι, ὉΥ αἰν]ηρ-η-Πἰ-είεας αποί(εγ ἀθμά 1ο {Πε Ροιγε!ς Ὀεπεκίῃ. 

Ῥαἱ Πανίηρ (γ]εά απά σοηε (η{ου/0Ώ αἱ] Πὶς (Γ]εμάς, ὶς {αίπες, απ ἆ Ὠίς 
ασε πιοί]μετ, εν πο Όσγα Πίηλ, Ὡς {ουπά ποί 0116, 8αὖ6 Πὶς ἰ{ε, πο 
ψ/αβ ης, Ὁγ ἁγίηρ ἔος ΠΙ1η, {ο ]οο]ς ο {ἶιε ἰσ]έ πο Πλογε:---εγ πο 
ΙΟΥΥ ΜΠΙη (λε ρα[αςςε, ὈγοαίΠίησ οί ΠοΥ δοα1, 1 ΌουΠε ἵπ λεῖγατιης: 
ἱοΥ 1έ 15 ἀεξί]πεά {ου Πεγ ο) ἰΠἱδ 4γ {ο ἆῑε, απά {ο ἀερατί {τοσα Ηΐς, 

Ῥυή 1, ]εςί {πο ρο]]αίίοΏ ουτηθ ἀροη Πως 1η {πε πουιςε, Ιεανε ἴἶπο πιοδί 
ἀσαῦ αὐοάς οΓ (1ο ραίασθ. Αηά Τ5εε αἰγεαάγ αἱ παπά εἶναι {ο]οιν Ώεαίῃ, 

ωο 
10. ὁσίου γὰρ, ἀνδρὸς ὅσιος ὢν ἐτύγχανον, Ἱ- 

{ετα[]ν, ΓοἨ 1έ (ΏΑπ1Θ]Υ, ὀΐκος, ἔ]ιο πιαπδἰο) 
Παρρεπεά δεῖπρ ρίοιδ, α ρίοι5 ππαπ)δς εἰναί 
19, δεῖπρ έιε ργορεγ! οἱ αρίοιις παπι ἐέ 10α5. 
Ρ1οι9. ΕΟΙ ἐτύγχανον, Αἰά 8 ια» ἐτύγχονε. 

11. ῶαδεαν εἀλἰοἆ ἐρυσάμην, νλ 11 ο µε ϱ. 
Μοη]ς 945, 6 ι1{611οἳ δίγασ(άγα 6β5οἳ, ὃν 
ἐῤῥυσάμην μὴ βωνεῖν ἳ Ἰ Οτόείο, ν, 591, 
ἐν (κὴ κελεύσας ῥύσεταί με μὸ Φανεῦν: νο] ἵη 
Έ]εςσιγᾶ, ὅ40, ἀντὸν ἐξέκλεψα μὴ Φανεῖνι 

19. Μοίρας δολώσας---Παυῖπς ἐτε]νε ἐἶνε 
Γαΐθς, νΙζ., ὃν ϱἱψπρ' ἐ]ιοπι ιο ὐέ{ιο1πο, απ 
ε]ιαγγιζηβ) έ]ιεηι ι0ἱ{]ι πιυκίο., 

169, ἆδην Α]άἃς,---εί οἀμΙόηος, Ρ)2έίο6υ 
Ε αδοάτεπι αὰ ᾿Αίδην.θέ παρ ἀνωώκ'. ᾿Αίδην 
τὸν παραυτίκα, ἴγιδίάπίειη ιόγέοιη :---ἶμ. ηιιᾶ: 
ΙοραΠόπο 41 οσί οιιοἆ ποργεμόπ φας; “Δί- 
ὃς 601ΠΙ ἰπιρ]{οἰ(δς ρτο ππόγίε ροιλαὀρο:| 

ἁίσίτιπι οδέ: υέ ἵηπ Ἠἱρροί]γί. 1050, 19669. 
Ἱρηίς. Τα. 466. Βορὴ. 4ἱρ. Οοἶου. 
1480. Α9δεΙγ]. Αραπη, 66. Μονκ. 

17-18, Τ]ιε να]σαίε τοαδίηρ ετο 18 ἥ- 
τις ἤθελε Φανεῖγ, νο Ώ]ι ννἰνοἶὰ ηκέτ᾽ λατάΙΎ 
πια]οβ5εηςς, απά {νεγείογο πει οἱ 18, 
Βαιπος-απά ἸΜισσνανε οοπ]εοία: θὰ μηδ᾽ 
ἔτι. ἴλθαί τε(αϊπθά, κήκετ”---ΙπιαρΙ ης 
ὥστε ἵο Ό6 απἀργδίοος, Ἠεἶδκε α.θιά- 
οἆ Το ἰοκ{ ο8 1{ πονν δίαμάθ. 

Φ0. ψυχοῤῥαγοῦσα, ἀπίπιαγι άροτι5, δ]ι6)- 
ἴπο Γογέ]ι Πιου Ιήε ου δολ Μαέ 18, εχριτΙηΡ, 
ος ῥγρα(]ίπρ' Ίιεη ἰαεί ὑγοαᾖν. 

φθ, ἘΟΥ τῶνδε ἴη 1ἱ9 νου»ε, Ε45ς85, Αἰ- 
ἀπς, αιιά αἰὶ Ὀδίονο Ἱππδρτανε, μας τήνδε 
αστοεῖπς νν εν στέγην. 

94, τόγδε,Θόάγατον ξισορῶ, Πἱ6ΤαΙ1Υ, 1 8ε6 
ἐν οί, τχρε 15, ἵ λε θες Γ)εαίήε, 

οι. τα. 



ΑΛΔΚΗΣΤΙΣ. 295. 

ἑερέα Ὀωνόντων, ὃς νιν ἒις Αίδου δόµους 

/ / - / 9) 3/7 

μέλλει κατάξειν ξυμμέτεως ὃ ἄφικετο, 
2 ω.. 5 Ν 

Φρονρῶν τόδ' ἦμαρ, ὦ Φανεῖν ἄυτην χρεώ». 

13 

9δ[.ν |» -ἰ--ἰν-ἴ--Ι-- 
ο... 
--ἷν -ἷ-σ]ν-ἰ--ἷν- 

ΘΑΝΑΤΟΣ. 
3 5 κ 3 

Ανα, ᾱ, α. 

Τί σὺ πρὸς µελάθροις; Τί σὺ τηδε πολεῖς, 
ω. ” λ ἁ 

φοῖο; ᾿Αδικεῖς ἀῦ, τιμάς Ενέρων 
’ ΔΝ / 2 

ἀφοριζόμενος, καὶ καταπαύων: 
ε) ΄ 

Ὃνκ Ἠρχεσέ σοι κόρον Αδμήτου 
” / 

διακωλῦσαι, Μοίρας δολίω 

ἄ ! / ὰ .” δ Ἀ δέ κ 9» 

σῴφηλαντι τέχνη» Νυν ὁ επι τὸ αν 
/ -. / 

χέρα Τοζηρη Φρουρεῖς ὀπλίσας, 
«ΝΔ 1/12 ε / / 5 / 2 

Ἡ τόθ ὑπέστη, πόσιν ἐκλύσασ., 
« Δ -” / κι «ἡ 

αυτη προθανεῖν Πελίου παις 
ΔΝ / 8 λ ”’ 

ΑΠ. Θάρσει’ δίκην τε, καὶ λόγους κξβγνους εχω. 
- / 3“) 

ΘΑ. Τ{ δῆτα τόξων ἔργον, ἐν δίκην εχεις 5 

--ἷ-- 
«νθννττνν -ἷνν- 

--]--ίνν- 
ο 

90 ιο "ν 

- -/- υ-ν »-|-- 

«.-]-τ[--ίνν- 
«νυν -Ίνν]-- 

ωῷ ων -]- τιν υ - 

σκν]νν-]-- 
--]κν ον» ]-ν 
ο... 
νο(ν [γτ]ν "ἴν-]ν- 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΒ, ΔΝΡ ΕΝΟΙΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ἵέρεα Ῥανόντων, ὁ ὃς Μέλλει κατάξειν η εις δέµους ᾿Λίδου) δε αφίκετο ξύμμετεως, φρούρων τίδε 
ήμιαρι ἆ ῷ χρέων αύτην Φάνειν. ΘΑ. Α λὤ ἄλα. Τι μώ] πεος Κκέλαθροις» ; Τι πόλεις συ τή δεν Φοίσε; 

Αυ άδικεις, αφοριζόµεγος και χαταπαύων τίµας ένερων" ᾿ Ουκ ἤρκεσε σοι διακωλύσαι μόρον αδ- 
μήτου, δόλω τέχγη σφηλάντι Μοίρας ; : Δε νυν αυ ὅπλισας χε έρα ποξάρη, Φρούρεις έπι τάδε, ἡ ἡ τότε 

ὑπεστη, εκλυσάσα πόσυ, ἀύτη παις Πέλιου πρόθανει} ΑΠ. Θάρσει" έχω τε δίΚΗΥ, και κέδνευς 

λόγους, ΘΑ. Τι έργον δήτα τόζων, ει έχεις δίΧην; 

ΤΕΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Ρτ]οςί ος ἴ]χο ἆθαά,----νν πο 8 αΌουί {ο ννα[ϊ πετ ἆοννη {ο {ἶ1ε πα ηδίοιις ος 
Μιάϊο---απά Πε ἶδ οοσιε εχαο(1γ-(ο-ί]ο-ἴἴπηε, οὐρεννίης (ης νΣ) αροη 
πνίοἰι 11 ἶ9 ἀεδιῖπεά {ου Πεν {ο ἀῑς. 

ΏΕΑΤΗ. [ἠπέοτίπρ, τοῦεςί πι ὑζαελε, οτί αἱ διοογᾶ ἴπι ἠὲ5 πια, αεεοδίς «1- 
Ρόίο.] Πα! [να] Πα! πα! ΊΝΠαί ἀοοσί ίἼοι αἱ (ηε ραϊασεὸ ΙΙΥ ουησεςί 
οι ενα, Ροέραςὸ Αγί ίἶχου ασαἴη αἲ (Πγ ἀοεὰς ο Ιπ]αξτίσο, αὐριάσίης 
απ οὐρίγασίίησ (λε Ἱομου» ο/τΏε Ρονε!ς θεποαί]ιὸ Ύγας Τ ποί εποισ]ι 
{ου (πχεε {0 δίαΥ {]ε {αίε οἳ Δάιπέία», πανί Ὁγ (ραιιά η] αγηβσε ἀείι- 
4εὰ ιο Ὀερι]πίεςὶ Βυΐ πο ασαἴη, αγωχεὰ αν ἴο {ὮΥ αρ να (1γ ου”, 
ἀορί ἴἶοι Ἱκεερ σαατὰ ουεΓ Πε, Νο αἱ ναί εἶππο πω ετίσοίς, ἴπ ογζετ {ο 
πείθει Ώου Ἠιιδθαπά, Πεγδε]Γ {Πε ἀαασ[ίεγ οἱ Ρό]ίας, {ο ἀῑε [ος Ὠἰπιὲ 

Αροιµ.ο. [ΕΠ] {απλιεςδ απ οἰποεγι/.] Βε οἵ οοµΓασε: [ αἀμετο Ὀοί] 
"το ]αδίίοε απ {ο Ποπογαῦ]ς {Θγιη. 

ὮΏΕΑΤΗ. Ἠ ιαί οσσαδίοη {Πε {ος (1Υ Ὀουυ, ἰ{ εἶχοιι αἀ[εγεςί {ο ]ριίοςὃ 

35. ἱερῃ ἆηί όιηπθς: Γον τηἳ, (πποῦ ό]- 
ιο Εἰπιριοίο͵) νόταπι ασ οκα({νὶ ΓόγπιαΠὰ 
ἱερέαν οὔ]αδ ἀάο ήλιος αὐ]]αῦαρ η (παπα 
οοα]όδοιπί. ἠΊονκ 

96. ζυμμέτρως, εολρτιιόπέε ἐπέεγυά]ίο. 
98. Τἰ 18 {ο 16, ἴ πιηβί οἵνη, πηαίτου οί 

ηλαςὴ δυρυίΖ6 μαί Ῥοΐίου ος ΑΠΥ ο]ιευ 
ειου]ά πανε ρῖνοιι “ ΟΥο1Ν” 48 {1ο (ΓαΠΔ- 
Ια{ἱ0Ἠ ΟΕ Θάνατος, ΝΙΙΘΏ ΠΟ Υνοτᾶ ἵπ ος 
Ἰαησιᾶρο, εκοερί ““ Γλεαί!ι,” σαι ἱα]ι]ν 
ΟΧΡΓΕΒΒ {ια πιθαν]ης ος ἰιθ οεἱρίπα], Τη 
ΑΙάπ8 ---αιιὰ 80 1η πιοδέ οΓ Μο εατ]γ οιἰ- 
ποης, ἴλίδ ρθίδοῦ ἶς ἴογπιθί Χάραν. 

99. Ἠεἶδίκο αν]σ]ιος {ο Γθαά πολεῖ 1η ἴἶιο 

πιά αῑθ νοῖσα, Ὀἱ πηπεσθςδανΙ]γ ; {οΥ, α8 
Μομ]ς 9Ώ86ΓΝ68, πολέω, (νε δε αξ α 
ποιίοΓνθγῦ,)δἰσηίᾖος, υόγ9οτ, ΓΓοφιόπίου. 

90, ἀδικεῖς ἀὖ  Πετα]]ν, {λοενέ έἔ]ιοιι ἵπ- 
2δέΐος αφαἰπ} «1 οἰεδί ἐ]ιοιι αραἶπ ιη)ιδέἷψ 
Μου] αἶνος ἔέ αἰἐγέθέος ος Ρτεγοβα(ἴνεο” 
45 ἴα ἱητουργο ία ἶουι οἳ τιμά. 
35 -θ4. Μοίρας δολίω σφήλαντι τέχνη, ιαῦ- 

ἴπρ ὐψ σι] αἱ αγὲ ἀεοείοει ἐλο Εαΐςσς. Δες 
ἰἶϊο ποίο αἲ νους 19, αῦονο. 

96. ΕΟΤ τόθ’, 1ο νη]σαίο Ιοςἱἶοι 18 τόν’. 
57. Αἰά18, απά μοδί Μ9Ρ. λανε ἀυτήν: 

1 αδοατ απ Ἀάμλστανο ἀυντή. Ἠακεβε] 
{ οὐαπσος ἴἶιο Ὀγοα ης απ οτίοὰ ἁντή. 



14 40. ΤΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ομ-]ν-]--ἰν-]--ἰ-- 
--ἷν-|--]νἶν -ἵν- 

δν. ο) /{ 3 

ΑΠ. Ἐύνηθες ἀεὶ ταῦτα βαστάζειν ἐμοί. 

ΘΑ. Καὶ τοῖσδέ Υ ὄΐκοις ἐκδίκως προσωφελεῖν. 

ΑΠ. Φίλου γὰρ ἂνδρὸς ξυμφοραῖς βαρύνομαν. |ν -]ν -[--ιν ιν -ίνν 

ΘΑ. Καὶ νοσφιεῖς µε τοῦδε δευτέρου νεχροῦ 5 |- -]ν -ᾖ» -ἰν -ν -[ν . 

ΑΠ. Αλλ᾽ ὀυδ εκεῖνον πρὸς βίαν σ᾿ ὠφειλόμην. π -τν -]- -ιν -ι» -ἰν α 

ΘΑ. Πῶς ὀῦν ὑπὲρ γῆς ἐστὶ, κὸυ κατὰ χθονός 45 ]- -ἰ -]- -ἰν -ἰν -]νν 

ΑΠ. Δάμαρτ' ἀμείψας, ἣν σὺ νῦν ἥχεις μέτα. ν -]ν -[--[--ί -|» ω 

ΘΑ. Κἀπάξομαί γε νερτέραν ὑπὸ χθόνα. --[ν-ν -ἰν [ο -ινν 

ΑΠ. Λαεὼν 1 ὂυ γὰρ ὀἳδ ἂν ἓν πείσαιµέ σε-- |ν -]ν -[ν -ἰν -]- -]» » 

ΘΑ.---κτείνειν ὃν ἂν χρηΣ Τοῦτο γὰρ τετάγµεθα. |--]--]--|»-ν-ικν 

ΑΠ. Ούκ' ἀλλὰ τοῖς μέλλουσι  ώνωτον ἐμθαλεῖν. 90 |-- -ᾖν -ᾖ- -τ» ω μᾗν -ιν - 

ο... ΘΑ. Ἔχω λόγον γε, καὶ προθυµίαν σέθεν. 

ΑΠ. Ἔστ΄ ἐὃν ὅπως Αλκηστις ἔις γὔρως µόλον: ω -]ω -|- -ᾖν -|- -ν τν 

ΘΑ. Ὃυκ ἔστι' τιμαῖς κάμὲ τέρπεσθαι δόκει. - -]ν -ᾖ- -[ν -ι- -ἷν κ 

ΑΠΠ. ᾿Ούτοι πλέον γ ἂν Ὦ µίαν Ψυχὴν λάδοις. --]ν-[ν-]ν-||--]-- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΤΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΙΟΑΤΙΟΝ. 

ΑΠ. Ἐυνήθες ἔμοι άει βαστάζειν ταύτα.---ΘΑ. ΓΕ και ἔκδικως προδώφελευ ταίσδε οἶκοις. ΑΠ. 
Γαρ βαρύνομαι ζύμιφοραις Φίλου άνδεος. ΘΑ. Και γόσφιεις µε τούδε δεύτερου νέκρου» ΑΠ. ΄Αλλα 
οὖδε αφείλοµην εκείνον σε προς βίαν. ΘΑ. Πως ουν ἔστι ὕπερ γης, Χαι ου κάτα χθόνος» ΑΠ. Α- 
µείψας δαµάρταγ µέτα ὃν συ Υυν ἥπεις. ΘΑ. Και απάξοµαι γε ὕπο νέρτεραν χθόνα. ΑΠ. Λά- 
ων ίθι γαρ ουκ οἶδα ει αν πεισαίµι σε. ΘΑ. Κτείνειν ὃν αν Χρη; Γαρ τούτο τετάγρεθα. ΑΠ. 
Ουκ’ άλλα έµξαλειν Ψάνατον τοις μελλούσι. ΘΑ. Γε έχω λόγον σέθεν, και προθύµιαν. ΑΠ. Έσ- 
τι ουν ὅπως Αλχήστις µόλοι εις γήρας» ΘΑ. Ουκ έστι’ δόκει και ἔμε τερπέσθαι τίµαις. ΑΠ. Αν 
ούτοι γε λάβοις πλέω } µίαν ψύχην. 

ΤΕΑΝΡΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ΑΡΟΙΙΟ. 11 15 ΠαὈ]ίάαἱ {ο πε ενεΓ {ο Ῥεατγ 1. ΏΕΑΤΗ. Ὑες--απά σοη- 
(ΓαΓΥ-ίο-]ακίίος, {ο αἲά {πεδε π]αηςῖοης. 
ΑΡΟΙΙΟ. Εοτ 1 απι αΏ]]οίεὰ αἲ (Πε πηϊς{οτίαῃες οἱ α ΠΙᾶἨ νο 15 ἆθαν 

{ο της. ΏΕΑΤΗ. Απά ψ]] ποια ἀεθατ Πε ο{{Πἱ5 «εοοπᾶ ἆθαά ὃ 
ΆΡοιο. Βαΐ{ πε]]ετ ίοοῖ 1 Ἠ]πι {γοπη ίπεε ὮΥ {ογος--- ΏΕΑΤΗ. Που 

(πεη ἶ5 Πα αΌονε στοιπά, απάἀ πηοί Ώεπεαί] {πε εαγίῇ 2 
ΑΡο!το. Πανίης 1π Πὶ5 είεαά σῖνετ 5 υν]{ς, α[τετ ννποπη (οι αγέ ΠΟΥ’ 

οοἱηθ. ΓΕΑΤΗ. Απά Ι νι] Ώοεαγ πετ οῇ, ίοο, {ο {16 ]αιά Ὀε]ουν ! 
ΑΡοΙ1ο. Τακίηρ Ἠου, Ώεσοπε: {οτ [ ἆο ποί Κποιν νΠεί]ετ 1 οὔη Ρετ- 

“εηαάε ἴΠεε---ΏΕΑΤΗ.---{0 5ἱαΥ Πίτα πΠοπῃ 1 ουσΏί ὃ Ἐου (Π]5 γνετε νε 
οοπιπιαηςεἆ. 

ΑΡΟΙΙΟ. Νο: Ὀι{ {ο 5οαίίεγ ἀεαίὮ οἨη {Ποςο αΌουιί {ο ἀῑαί 
ΏΕΑΤΗ. Ὑες, 1 οοπιρτεβεπά {Πγ ἀϊδοοιγςε, αά ἁγῖ{ε. 
ΑΡο!πο, 15 Τί Ροςδίθ]ο ίπεη ἰμαί ΑΙοέςίϊς οαη αγγῖνε αί οἱά-ασοὸ 
Ώεξατη. [Ρεπηπρῖν.] ΤΠ ἶ ποί;: εοηβἰἀειτ (αί 1, ΠΚεννῖεε, απι ἀε]]σ]ιί- 

εἆ η] πιγ ἀάςε ΠοΠοΓς, 
ΑΡΟΙΙΟ. ΤῃΠοι οαη»ί πο Πονν, αί αἰἰ ετεηίς, ἰαἷκε ΠΊοΓε (απ οπε Π1{ε! 

40. ἔύνηθες ἐμιοὶ, ἓέ ἴ5 ιιςιαῖ ΟΥ οιικέοµιατή | ἴιὰδ χθονὸς κάτω:---ΜΙιβΡΓᾶνΘ, κάτω χθονός. 
/ογ 16, ἶ. Θ., ἴέ ἶ5 114 ΠΙαΠΠΕΥ. ΑΡρό]]ο ϱε- 
πθτα]γ οαττίεά Πΐ5 ουν ἵη Πῖς μαπᾶ, απἀ 
ΠΡΟΠ ΠΟ οσραθῖοη ἀῑά Πο αρρεατ νι τοις 
{Π]ς ν΄ΘθαροΏ :ἵη οοΠπβΓΙΠΙΔ{ΙΟΠ ος 1 Μοπ]ς 
ΧΕΕΥ αΡΊΙΥ ααοίες, «πήσιφιιὰι ΠΠΊΕΓΟ ϱο- 
εἴέάγις άτοιΙπ. Ἠοἵ. Οατπι. ΤΠ. 1ν. 60. 

49. γοσφιεῖς µε; τοῖ1έ έ]ιοιι δ0υ6Υ ιο /ΥΓοΠι 
ΟΓ πο] οα9ε πο έο ο ἀεδέζμμίε οί 

45. ΝΤΟΠΚ Ίνας (1ου εἁ βάπς. Ταξσας 

47. γερτέραν ὑπὸ χθόνα,---Η{εταΙ1γ, πάετ 
{]ιο πιεί]ιε οαγῖ/ι:---5ο 1π ένα Ἡ έτοι]ό5 Τη 
{απίαίο, νογςο 390, νο Επά ὕζω πρὸς ὑμιᾶς, 
γερτέρα δώσων χθονί. 

48. 8οπιε οἱ 1ἱιε Ἱεαγπεά πανε οὐ]εοί 
εἆ {ο ἂν ἵπ {λῖς νεγβε, Ρτοροδίης ἄρ᾽ ἃ5αΏ 
οπιεπάπιεηέ, Ῥαί αηποςθεδατ!]γ. 

49. Τἱιο σοπηπιοῦ ]θο(ἶοι 19 χε, Ὀ441γ: 
Βοαείεν γερίοτος χρῦ. 
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ΘΑ. Νέων Φθινόντων, μεῖζον ὤρνυμαι κλέος. οῦ ν -ἰ» -|- -Ί» σι» -[ων 

ΑΠ. Κἂν γραῦς ὄληταν, πλουσίως ταφήσεταν. (7 -]ν-]--ν-Ιν ιν 

ΘΑ. Πρὸς τῶν ἔχόντω», Φοῖθε, τὸν νόµον τίθης. - -ἰν -ᾖ--ν -ἰἰ- -ίν - 

ΑΙΠΙ. Πῶς ἔἴπας} ἸΑλλ) ἦ καὶ σοφὸς λέληθας ὤν : ς --ν -ᾖ- -ᾖ» -ᾖ» -]ν ,. 

ΘΑ. Ωνοῖντ ἂν, ὃῖς πάρεστι, γραιοὺς ανεῖν. - -|- ιν -ιν -ᾖ- -{» . 

ΑΠ. Ὀύκουν δοκεῖ σοι τῆνδε µοι δοῦναι χάριν} 60 - -ιν -ᾖ- -ᾗ» -]- -]ν ω 

ΘΑ. Ὀυ δᾳτ᾽' ἐπίστασαι δὲ τοὺς ἐμοὺς τρόπους. ο -]ν -- -ἰν -ἷν -]» . 

ΑΠ. Ἔ χθρούς γε Ονητοῖς, καὶ «εοῖς στυγουµένους. - -ἷν -ᾖ- τν -- -τν ὀ 

ΘΑ. Ὃυκ ἂν δύναιο πάντ ἔχειν, ἃ μή σε 9:21. -. τν. -]» -ἷν -|» Ῥ 

πι σα τη 
60 ὔι -{ν -ᾖ» -]» ιν -ἷν . 

5 λ λ / / ή άρα, . 

ΑΠ. Η µην συ παύσει, καϊπερ ωµος ὦ) ἄγαν 
. . 5.0 Δ δό 3 

Τοῖος Φέρητος ἔισι προς ὀθμους ὤνρ, 

Ἐνρυσθέως πέμψαντος ἵππειον µέτα -σιωτιστ]ν-]-τ]νν 

ὄχημα Θρήκης ἐκ τόπων δυσχειµέρων, υ-υ-]|- -ἰν -Ι--ἰ-- 

ὃς δη, ξενωθεὶς τοῖσὸ ἐν ᾽Αδμήτου δόµοις, κο -]- -]ν -]- -ν - 

βίᾳ γυναῖκα τήνδε σ᾿ ἐξαιρήσεται ων -ν-]- -]νν 

κὀύθ᾽ ἡ παρ ἡμῶν σοι γερήσεται χάρις, “αι. -]ν -[- -|» -ἷιν ν . ϕ 

δράσεις 9 ὁμοίως ταῦτ., ἀπεχθήσει τ΄ ἐμοῖ. ν -ἷω -]- Ν ἵν --- -[- όν 
| 

ΤΗΕ ΟΠΒΡΕΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

ΘΑ. Νέων Φθινόντων, άργυµαι μείζον κλέο;. ΑΠ. Και αν ολήται γραυς, πλούσιως ταφήσεται. ΘΑ. 
Τίθης τον γόµον, Φοίθε, προς των εχόντων. ΑΠ. Πως είπας; Άλλα η λελήθας ων και σόφος; ΘΑ. 
Ὃις παρέστι αν ωγοίγτο 3άνειν γηβαίους. ΑΠ. Ούκουν δόκει σοι δούναι (κοι τήνδε χάει; ΘΑ. Ον 
δήτα) δε επίστασαι τους έµους τρόπους. ΑΠ. Έχθρους γε Ἀνήτοις, και στυγούκενους έοις. ΘΑ. 
Ουκ αν δυναίο ἔχειν πάντα, ἆ µη δεισε. ΑΠ. Ἡ µην συ παύσει, καίπερ ων άγαν ώμος) τοίος άνηρ 
είσι προς δόµους Φερήτος, Ευρύσθεως πεμψάντος µέτα ἱππείον οχήµα εκ δυσχείµερων τόπων Θρή” 
αης, ὃς δη, ζεγώθεις εν τοίσδε δόµοις Αδμήτου, βία εζαιρήσεται τήγδέ γυναίκα σε’ και ούτε γεγή- 
σεται Ἡ χάρις σοι πάρα ὕμιων, τε ὁμοίως δεάσεις ταύτα, τε απεχθήσει έµοι. 

ΤΠΑΝΘΙΙΑΤΙΟΝ. 

Ώεατῃ. ΊΝεη ίΠε γοιησ ἀῑε, ΓΓεαρ ί]ε ργεαίοτ σ]οςγ. Αγοισο. Απά 
ἱΓα[ο ἀῑε ο], 5Ώε ννΗἱ Όε ευπερίποδ]1γ επίοιη θεά] 

ΏΕΑΤΗ. Τμοι Ιαγεςί ἆονη {πε Ίαν, Ριούῦη, ἵπ {ανου ο (χε 1ο] ! 
ΔΡΟΙΙΟ. ΠΟΥ ἀῑάδί ἴἶποι αγ ὃ Βιιί {οτσαί{οεί (οι {Πγεε]{, Ὀείηρ (νε 

ννἨ]]ε νν{γ ὁ ΏΕΑΤΗ. Τηο05ε, νο Ώανε {πε Ππεαης, ν/ου]ά ραγεῄαδε {ο ά[ε 
ο]ά! Αροιιο. Ώοί] 1 ίπεῃ δεεπῃ σοοᾷ πΠίο ἴμοε {ο σταηί τηε ἰΠῖ5 {ανογὸ 

ΏΕατῃ. Νο, ἵη ἰτοίὰ: απά Όποι Κηονεδί ΠΩΥ νναγ5! ΑρΡροιΠο. Πορί]]ε 
αἳ ]εαςί {ο πιογίαἰ5, απά ἀείεσίεά ὈΥ τε (ος! 

Ώεξατῃ. Τμοι οαηδί ποί Ώανε αἰὶ (π]ησς, υΏὶοΙ οι οασΏίεοί ποί! 
ΑΡΟΙΙΟ. [ Εγεαἰοπρυ.] Υεί αξδιιγεά!ψ (ποια γη]ί γε]αχ, αἰίποιισΏ έποιι 

αγί π]ρΏίγ δίαῦογη: δυςΏ α πια νν]]] οοίηε {ο {πε Ποιαεο ο ΡΠέτᾶς, Ειι- 
υψ5ίπεις Πανίηρ 5εηί Ἠ]τῃ α{ίεν α οναγίοί ο{ Ἠοτςες Γτοπι ἴ]ε ν/ΠίΓΥ γε- 
σίοµς οἱ ΤἨταςε, πιο ἵη {αοί, α[ιετ Ὀείησ-γεσεϊγει-α-σιεςί 1η (Πῖδ Ώοιεε 
ο{ Δάππέίας, πα]! Ὦγ ἔογοε ἴαΚε Εἰιῖς ννοαη αγ/αΥ {γοῦι {Ἀθε: απ ἴπεγο 
γν]]] ποί ὃς αΠγ οὐ]ἱσαίῖοῃ {ο {1εε {Τοπι 5,----Όί πενοτί]ε]εςς ἴἶχοιι 1]! 
4ο ἰίς, απά ψ!]ί ὃε Πασά ὉΥγ πε. ΓΕκιέ 4Ρό1ίο ἀἱερίεασεά.] 

56. πλουσίως ταφήσεται, 8]ι6 ιοἰἰἰ ὃε γ1ε]ι- 
ἰψ επἰοπιδεᾶ,---- α]λιιάϊπς {ο {λε ΟΗΔΙΟΠ1 οΕ 
Ἰηΐετγίηρ {1θ ασε ν]] σγοαίου πιαση(β- 
εεπος απά Ροπηρ (απ {μα γουης. 

67. τῶν ἐχόντων» ἐ]ιοδε ροβδεΦδίηρ, ΠάεΓ- 
5ῖαπά χρήματα, τὲε]ιεξ ΟΥ τοεαἰέ/ι. 

99. ὄὲς πάρεστι, ο 101101 {]ιεγε ἱδ μγεδεπὲ, 
ππάθγδίαμὰ χρήματα, ιυεω]ι. Τη ἴἶις πε 
ου ὠνοῖντ), Αἰάῑ5δ απά Πῖς Γοἱ]ονγους ἔνανο 

. 

ὤνοιντ),---νεάσ]ι δοπ1θ Ἱπάεθά πορ]ίσεπ{]γ 
τΘΠ(6Γ ἂν ἰ{Γ νυΓΓ{6 ὄναιντ᾽. 

64. ἤ μὴν σὺ παύσει, ἔ]ιοιι τοἱέ πευεγέ]ιε- 
1655 δίορ δ]ιογί----έ]ιοιι τοἰῖέ ϱἴοε ου εν ΟΥ 4ε- 
δἱδέ ----έ[ιοιι τοἰέ οέαδε ψεί. 

66-67. ἵππειον ὄχημα, Ι{εγα]]γ, α Ίιογδε 
εἰιαγίοξ, ]ναῖ 15, α εἰαγίοί απ {8 Ιιογδέδ,ΟΣ 
τα(Ἴες, ἔ]ιε ελαγίοξ Λογδες: Ἠαππεῖν, Ώιοδε 
ος Ώίομιθάς, Κῑπςσ ος Τηγαςς. 
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ΘΑ. Πόλλ᾽ ἂν σὺ λέξας ὀυδὲν ἂν πλέον λάθοις. - ιν -|- -ᾖν --- ανω 

“Ηδ᾽ ὀῦν γυνὴ κάτεισιν ἐις Αίδου δόµους' "π]ν-ιν-ἰν -|- -ιν- 

στείχω ὃ ἐπ᾽ ἀντὴν, ὡς κατάρξωµαι ἔίφει' τικ -ν-|--ν- 

Γερὸς γὰρ ὅψτος τῶν κατὰ χθονὸς 9εῶν, τὸ ]νν -ἰν -|- -Ίν ιν -ιν- 

ὅτου τό ἔγ χος κρατὸς ἀφνίση τρίχα. » -ἰ- -]- -ιν -ν -ἰν ω 

ΧΟΡΟΣ. 

ΗΜΙΧ. Α΄. Τί ποθ Ἠσυχία πρόσθε µελάθρων ; [ων -|» ω -]- ν ν] 2. 

Τ{ σεσίγηται δόµος Λδμήτου: ων -|--Ινν-|-- 

ΗΜΙΧ.Β’.᾽Αλλ ὀνδὲ φίλων τις πέλας' ὀυδεὶς, - -]ν ν -]- ν ν|- ς 

ὅστις ἂν ἔίποι πότερον ῴθιμένην 9ο |-νν]|- -ἷνν -ἰν» - 

βασίλειαν χρὴ πενθεῖν, ἢ ζωσ᾽ νν-|--|- -|-- 

ἔτι φῶς τόδε λεύσσει Πελίου παῖς ϕ υ-]νν--νν]-- 

Αλκηστις, ἐμοὶ πᾶσί τ᾽ ἀρίστη π -|» υ -||- ω »|- ᾱ 

δύξωσα γυνὴ | -]ν νῶ 

9ὅ |»ν-|--ἰνν-|-» πόσιν ἔις ἁυτῆς γεγενῆσθαι; 

ΤΗΕ ΟΞΠΡΕΒ, ΑΝΕΡ ΕΝάΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΕΟΑΤΙΟΝ. , 

ΘΑ. Πόλλα αν συ λέζας, αν λάβοις οὖδεν πλέον. "Ηδε γύνη ουν πατείσι εις δόµους ᾿Αίδου’ δε στεί- 
χω έπι αύτην, ὡς καταρξώμεαι ἔίφει' γαρ ἵερος ὀύτος των Φέων πάτα χθόνος, τρίχα κράτος ὅτου 
τόδε έγχος ἄγνιση. ΗΜΙΧ. Α΄. Τι πότε Ἠσύχια πρόσθε µελάθρων» Τι δόµιος Αδμήτου σεσιγή- 
ται} ΗΜΙΧ. Β΄. Άλλα οὖδε τις φίλων πέλας" οὖδεις, ὅστις αν εἶποι πότερον χρη πένθειν φθίρεενην 
βασιλείαν, } Αλκήστις,παις Πέλιου, ἔτι ζώσα λεύσσει τόδε Φως, δοξόσα έµοι τε πόσι γεγεγήσ- 
θαι αρίστη γύνη εις πόση ἀύτης. 

ΤΒΑΝΘΙΙΑΤΙΟΝ. 

ΏΕΑΤΗ. [οπεεγιπρίψ.] Μαοῖι α» ίἶχοιι Ὠαδί ςαἰᾱ, {ποια ψ]]ί σαϊπ ποισ]ιί 
(πε ππογε! ΤΗϊ5 ννοιπαμ, ἴπεη, 5ια]ὶ ἀεξεσεπά {ο ελα ππαηδίοης οἱ Ρίο : 
απ [αγ αἀναπεῖης οἨ ευ, ἰμαί 1 ΠαΥ Ὀεσίη (χο γ{{ες νὰ ΠιΥ 5πγογά; 
{ου «αογεὰ ἶ9 [να {ο πε (ος ΌαπεαίΠ {με Ἐαγί], (πε Ἠα]ς οἱ νῆοςε Πεαὰ 
ἰπίς Ὀ]αάς ΠαίῃΏ οοηφεοταίες. [Επέ Ὠεαί]ι,--- ργοοεεᾶ πρ ποϊέ]ι ἀείεγηιύπεὰ 
5ίερ ἴπι θελιπᾶ ἐλετογαί πιαπδίοῃ.] 

1. ΘΕΜΙΟΗΟΠΟς. [ Επιεγίπρ ᾖγοπι ἐ]ιε [ε[ὲ ο) {]ια δίασε, ἴ]ιε δεεοπᾶᾷ γοηι ε]ιε 
τ1ρ]μ. ] ἩΝ ΏΥ ενευ ἰΠί5 εἰ]πεςς Ὀείογε (Πε ραΐασεὸ ΤΗΥ 1 ἰε Ἠοιςε οί 
Αἀπιέιας Πυςῃεά-ἴη-κί]εηοε 2 

9. ΒΕΜΙΟΜΟΕΟΕ. Βυἱ (Πετε ἵ6 ποί 4ΏΥ οηε οΓ[Γ1επάς πεαγ: ποῦοάγ νο 
σαπ {Ε]ἱ τ5 υνΠπείπεγ νε Ἠαᾶνε {ο ἀερίοτε (ε ἀεραγίεά ΎἩ16εεΏ, ος ΨΠείετ 
ΛΙσόε(!5, ἀαισΏίετ οί Ρό]ΐα5, Ὀείης ε{1]] αἰίνε νιεννς (πε Ιἰσ]ί; Πανίης αρ- 
Ρεαγεά {ο Ώε απά {0 αἲ!, (ο Ίανε Όεε {1ε Ὀεςί οἱ ῖνες/ο εν Πήδραπά | 

79. Ἰακεβε]ᾷ οου]εο(ίαγεὰ πόλλ᾽ ἂν σὺ 
λέξαϊςνπηάλία {απιό(δί έιι ἀίαεγίς, ὰ πιο οί 
ΑΡΕΕΟΠ υ{{εσ]γ Γογεῖσῃ {ο {19 (Γοοξς ! 

75.Τπε νι]μαίε Ιοοίίοη Ίετε ἶς ἡ δ᾽ ὀῦν. 
Β]οπιβε]ά νύου]ά ταίπεγ πανε ἵ γ΄ ὀῦν. 

74. κατάρζωμαιι ἴἶναί ἵδ, παταρξωµαι τοῦ 
ἱερίου, δάογα αιμιδρϊοάὔον, 1 τοζ1ἱ ερ ένο ὃι- 
91658 ϱ/ εοπδεεγα(ῖοπι--- Ὁγ οί τμ]ς οϐ Αἰ- 
οέ8ι1β)6 Ἰναῖσ τη γοπί: 5 ιαῖτ ννας α[τοι- 
ν/αγάς (τοννΏ οἨ {με Ρ]αζίηρ ατα οἱ νο 

"αἶτατ, α ἀτεί απἀ πιοδί αεεερίαὺ]α οβες- 
{ης {ο {Π6 ρονεγ5Ρρε]ονν, 

75. ἱερὸς τῶν νεῶν, ΠΤΟΓάΙΙΥ, δαυγεᾶ ϱῇ έια 
(υᾶ», 1.6., ἐ]ιεῖν [οῖψ ργορετέη. 

76. ου ἁγνίση αἰπλοδί αἲ] ανο ἀγνίσει. 
77. Μοπῖς 8, ἵη ΤΥ ορίπίοι, ἀἱδρίαγ- | 

εἆ στεαί νναπἰ ο Ιπάρππεπί η ρτεβσίπρ 
ΗΜΙΧ. Α’, Ἰηβιθαά οΓ Χο. {ο {λῖΦ νοτ»σθ Οἱ 
ἴινο θἹπιρ]α γαυυπιπιεπάαίίοη οἱ Βαγηος; 
αμά 5611 π1ογς, ἵη Εἷ5 αθδϊφηπιεηί ο{ρετ- 
80Η {η Στροφὸ α΄. 1 Ἀανε τείαἶπεά ΝΤοη]ς 
αἱοίπιθηί οί ομανασίον (μτοιρ]ιοιέ, Ότι 
ΠιΥ οατ ννοι]ἀ ποῖ αἰ]ουν πι {ο αἀορί 5 
5ιρροδθἆ οπ]ρπάαἴΊΟΗ πρόσθεν {οΥ πεόσθε, 
ἵη ιῖ Ἠπε, α πιατ]ς οἱ ν]τίαίες {αδίο απά 
ος {οπάπε»ς ο(Ιημονα(ἴοῃ---ᾱ5 ρατῖηρ ἃ5 
Ἠ]5 ἄχθος μέτριο, νΕι5ε 905, Όε]ου. 

80. Μ55. απά εάΙάοπε Ἠανε ἂν ἐγέποι. 
81. Αἰάῑδς τοαᾶἵηρ ατιᾶ ἴαῖ οἱ αἲὶ ο- 

(πετς, εχοδρί Τ,αδοαταπά Μα τή», 19 τὴν 
βασίλειασ» ΝΙΕ]ι ο οΥΠΙ88ἵΟΠ Ο{τόδεῖη ἴλο 
ποχί Ιπο,---Ρηΐέ ρα 1ψ. 
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Χο. Κλύει τις ὴ στεναγμὸν, ἢ [Στροφή α.] μ -]ν -ᾖω -ν - α΄ 

χερῶν κτύπον κατὰ στέγας, »-ιν-ν-]ν- β’ 

) γόον, ὡς πεπραγμένων; "νυ-ν -ἷν - γ΄ 

Ὃνυ μὰν, ὀν δέ τις ἀμφιπόλων - -]|- ω ..- 9 -]|-- .4 

στατίζεται ἀμφὶ πύλας. 901» -Ιν-Ι-νν- 4, 

Ἔι γὰρ μετακύμιος ἄτας, ως -]- "ν -ᾖ- Αἱ 

ὦ Παιὰν, Φανείη». ---νι-- κ 

ΗΜΙΧ. Α’. Ού τᾶν Φθιμένης Υ ἐσιώπων' ενω νν-|- κε 

ὂν γὰρ δη φροῦδός Υ ἐξ ὀΐκων--- | - -|--|--]-- 

ΗΜΙΧ. Ρ’. Πόθεν; Ὃυνκ ἀυχῶ. Τί σελαρσύνει; 9ὐ ν» -|--ινν-ἰ-- 

ΗΜΙΧ. Α’. Γῶς ἂν ἔρημον τάφον ”"Αδμητος --υ .]- -ᾗν ω -] 29 

κεθνης ἂν ἔπραξε γυναικές» | μή ]ω 

ΧΟ. Πυλᾶν πάροιθε δ) ὀνχ. ὁρῶ [.Αντιστρ. σ΄.] ίω δν -ᾖ» -ἰν ὼ . 

πηγαῖον, ὡς νοµίζεταν, ο Ίτιν [νυν -ινν β 

χέρνιθ’, ἐπὶ φθιτῶν πύλαι:' 100/-νν-ν-ἰν- η΄ 

χαΐτα τ ὀύτις ἐπὶ προθύροις --|-νν]-νν]- } 

τοµαῖος, ἃ δὴ νεκύων ν -ᾖν -[- όσα π 

πένθει πίτνει' ὂυ νεολαία -ιν σι νν-ι- ζ 

δουπεῖ χεὶρ γυναικῶν. ---νη-- η΄ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΠ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΗΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

ΧΟ. Κλύει τις ή στενάγµον, η κτύπον χέρων κάτα στέγας, η γόον, ὡς πεπράγκενων} Ου µαν, δε 
/΄ / / ’ ΄ / ’ ’ / - 

οὔὖτις αιαφιπολων στατίζεται ἄμφι πυλας. Ώ Παίαν; γαθ ει Φαγείης κετακύαος άτας. ΗΜΙΧ. 

Α΄.Ου τοι γε αν εσιώπων φθίµενης' γαρ γε φρούδος ου δη εξ οίκων---ΗΜΙΧ. Β΄. Πέθεν; Ουκ αύχο. 
Τι Φαρσύνεισε; ΗΜΙΧ. Α΄. Πως αν Αδμήτος αν επεάζε ερήµον τάφον κέδνης γυγαίκος; ΧΟ. Δε 
ουκ ὅρω παροίθε πύλαν πηγαίον χέρνίρα, ὡς γοµώζεται έπι πύλαις φθίτων' τε ἔπι πρόθυροις οὗτις 
τοµαίος χαίΐτα, ἆ δη πίτνει πένθει νέκυων᾽ χειρ γυναίκων ου δούπει νεολαία. 

ΤΠΑΝΡΙ ΑΤΙΟΝ. 

0Ποπυ5. Ηοαις αγ-οιηε εἶπεν α νναιηρ---ον ειπε Ὀεαίίηρ οἱ Παπά» τι 
με Ρρα]αοσε,---ΟοΓ Ιαπιεηίαί1οη, α5 (ουσ τΏε εγεη(-Παά-ἴακει-ρίασε ὃ 

[Πεδροηρϊοείψ. ] Νο, Ιπάεεά; που {95 αΠΥ ο6{ε βεγγαπί5 δίαἰίοπεά αὐοιιί 
ἰπε σαΐε»! [ Η11 /εγοοιγ.] Ο Αροϊϊο,---ίοτ Τ ηδη (ἶλαί (οι φου]άεεί αρ- 
Ρεᾶτ απη]ἰἀρί (16 ἵνανος οἱ (Ἠ]5 οα]απ]ίγ. 1. ΘΕΜΙΟΠΟΠΟΝ. ΤΠεγ ννοσ]ά πο 
Πονν, αί-]εαφί, Ὀς βἰἱεηί, ἵεγε δε ἀεπά :---ἴου οεγίαἰΏἰγ (πε οοτρεε ἶ5 ηοί 
γείσοπε {γοπη (6 Ἀοιιδε. 9. ΦΕΜΙΟΗΟΝΟ. ΥΥ πεπος ΕΠ]5 αγπιίθεὸ Τργε- 
δΙΙΠΊ6 ποί {ο επἐεγίαἰπ τρ Ν Παϊ επι θοἰάετς {πεε έο ἐπ: 5ο ὃ 

1. ΒΕΜΙΟΠΟΠΟΝ. Που οου]άἀ Αἀπιόέις Ίαγε πιαάε α ρτίναίε {απεταὶ οῇ 
Π]5 5ο εχοε]]εηί οοηβοΓί ὁ---Όποκυς. Βυΐ Τ εεε ποί Ὀε[ογε {πε σαίἰες ἔἶε 
ερτίησ-ιγαίογ Ρα{]]---α8 ἶ5 (νε ουδίοῖη αἱ {ο σαϊες οΓίηε ἀεας ---απά η 
ἴῆε ροτε]ες ἱηεγε ἶ5 πο ϱἱἼογη Ἠαίν, νΏἰοΏὮ σεπεγα]]γ [α]]ς {η στῖεξ {ου με 
4εσεαδεί] :----ἴἶιε ἰαπάς οῇ ννοππέΏ 5ουπὰ ποί {ο {πε γουέα]-υγίάς ! 

960-7-8. Τη πιοδί εὀ11οη (ἶνοςς έτος | νν]]οῖι Μοπῖς ΙΠοἱο8θ8 {π ΡταςΚκοίς. [ην 
νει5ες οοηδεΙτι{ο (ννο ἴτιπιείου ἱαπχρίο, | οπα(τ6ά ἴ{. ἠΤαδστανε οου]εοίαγθ φροῦ- 
ΥΕ ὃ 9ρῆνον {05 ὃ γόον. 1π ΜΒΑ. αἱδο ννς | δος γὰρ δὺ γέκυς ἐξ δίκων---απά Μαι μίας, γὰρ 
Ππὰ ΗΜΙΧ. ρτεβχοὰ {ο νοΓβοεθ6 απά 89. | δὺ φροῦδος γέκυς ἐξ ὀίκων, Ο3ΥΥΥΙΗς ἐν Ώ8ςΚ {ο 
ΕΟ5 χερῶν Τμ18οςΣ ἰνὰ8 χερὸςγ----ᾱπιὰ {ΟΥ γόον, | νε ρεεοεάἶης νειβο. 
ΑΙά1δ, απά Μ95, ρανζία!]γ, ηανς γύων. 100. χέρνιψΨ ης οκ νας {ιά Ποτι]ε (ἔς- 

87. Μου Ἰναρ κύτπονι---Ό} απ 6ἵτος αἲ | τρακον) ἀηιιὰ Ιαδίτάϊ ρ]όπαπη, αιιοι οτά- 
Ρ)ε58, Τη ν. 80, Ἰ Ί18 ὂυ ρεὰν ὀυδέ τις--- | θαϊ άπῖε αόἀος---ἵπ ή Όιαὰ εχροηθγό(ς 

94, ΑΠΕΓ ὀίκων σοπιθ ΜΝΕΣ. Ἰιανθ γέκυς, | πιόγίπα8: ἀρδάνιον γοσαρά(αν. ΝΤονκ. 

ο 
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ΗΜΙΧ. Α΄. Καὶ μὴν τόδε κύριον Ἰμαρ--- 

ΗΜΙΧ. Β΄. Τί τόδ ἀυδᾶς ; 

ΗΜΙΧ.Α’.---ᾧ χρῆν σφε μολεῖν κατὰ γαίΐας. 

ΗΜΙΧ. Β΄. Ἔθιγες ψυχῆς, ἔθιγες δὲ φρενῶν. 
Δ .ω. ο 

Χρὴ, τῶν ἀφαθῶν διακναιοµένων, 
., ” 

σεγθεῖν ὁστις 

χεηστὸς ἀπ ἄρχῆς νενόμισταν. 

1056. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

105 ]--ίννἰνν-ἰν» 
ια... -|- 

-τ]νκτνν-|-- 
Ἂν[ττίνν-ίνν- 
--]ννσἶνν-νν- 

110--|-- 
-νν]--Ίνν-|ν ο. 

ΧοΟ.᾽Αλλ’ ὀυδὲ ναυκληρίαν 
2’ ν. {/ 5/ 
ἐσθ ὅποι τις ἀίας 

στείλας, Ὦ Λυχίαν, 
4 λ 3 . 
εντ ἐπέ τᾶς ἀνύόρους 
3 

Αμμωνίδας ἕδρας, 

δυστώνου παραλύσαν 

ψυχὰν, µόρος γὰρ ἀπότομος 
- ΕΕ. 

πλάθει, Φεῶν ὃ ἐπ ἐσχάραις 
3 3/ ο Ν 
ὂυκ ἔχω πι 

τίνα μηλοθυτᾶν πορευθῶ. 

[Στροφὴ β’.] |--]»-ἰΙ-"]- « 
ῥμίε εν β 
αραιή ο 

110 |-νν|-νν|- δ' 
κος ὁ έ 
μα, ἕ 
-Ἁμηοκμό 
ΑΡΗ ΗΝ 

190 |-ν]|-ν ή 
ων κκ νο - 

ν ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕΒ, ΑΝΡ ΕΝάΙΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΗΜΙΧ. Α΄. Και µην τόδε κύριον ἥμιαρ---ΗΜΙΧ. Β΄. Τι τόδε αὖδας; ΗΜΙΧ. Α’.---ὼ χΡήν σφε µό- 
λεμ κάτα γαΐας. ΗΜΙΧ. Β΄’. Έθιγες ψύχης, δε έθιγες φρένων. Πένθειν, των άγαθων διακναιόµε- 

«| / / / η ΄ / 9 νων, χΡΗ ὅστις νενομίσται χρήστος άπο άρχης. ΧΟ. Άλλα οὖδε έστι αίας, ὅποι, τις στείλας γαυ- 
κλήριαν, 1 έπι Λύκιαν, είτε τας άγυδρους Αμιωνίδας ἕδρας, παραλύσαι ψύχαν δυστάνου, γαρ α- 
πότοµος µόρος πλάθει, δε ουκ ἔχω ἔπι τίνα µιηλόθυταν έπι έσχαραις »έων πορεύθω. 

ΤΕΑΝΡΘΙ.ΑΤΙΟΝ. 

1. ΘΕΜΙΟΗΟΡΕΟΣ. Απά γεί (Πίς ἴ5 (πε αρροϊηίεά ἆαγ--- 
9. ΞΕΜΙΟΗΟΝΟ5. [ Γπιεγτηρεϊπριψ.] Ἠ) αἱ ἶ5 (μαί (οι 5αγεςί ὃ 
1. ΘΕΜΙΟΒΟΠΟΒ.---ἵΏ ΝΠἰοΏ 9Ώς παιδί σο Ὠεηοδαίῃ (πε Ἑαγίήι ! 
Φ. ΞΕΜΙΟΠΟΚΟΣ. [11] αγσαί ραίᾖοδ.] Ἔπουι Ἰπαςί (ουσΏεά ΠΙΥ 5ου] αγ, 

εἶοα Παςί (οασ[εά Πγ Πεατί. Το πποίΓη, ΨΠεηῃ (µε σοοά αγε α[Πἰοίες, ἰ5 
δεβίίης ΤΠ Ὠἶπα νο [τοι {πε Ρεσ]ηηίησ ας Ό6ευ αοσοιηίεᾶ ροος 1 

6ποευ5. Βμΐ (πετε ἶ6 ποί οἩ έπε Ἐαγίῃ αΏγ νΥπετε,ίο ΥΠΙΟΠ, οπε Ὠαν- 
ἵησ σεηί πανα]-εααίρππεηί,---εἰίπε μπίο Γιφεῖα, ος {ο {Πε {Π1Γ5ίγ 5ἰίε οἱ 
Απιπιου”ς {αηΠε,----σαῃπ Γεάεειη ἰ]πε Πἰ[ο οἳ λε αΠΠαΡΡΥ νοπιαπ; [ου αἳ - 
γαρί {αίε ἰς αρργοασλίησ,---αΡά 1 Ἰκποι/ ποί απίο ψλαῖ οπς οἵ έηοςε (]αί 
εαογ]ῆσε αἲ (Πε αἰίατς ο{τ]ιε ἀοάς Ι 68η 6ο 

106. Α]άῑδ αὐά Ὠιοδί οἵμεΙ5 Ἠανε καὶ 
μὴν τόδε δὺ κύριον ἆμκαρ ἵπ {]]5 νειβε, απ καὶ 
τί τόδ᾽ ἀνδᾶς 51η ἴἶπε πεχέ: οἨ νηῖς] γεας- 
πρ Μοη]ς δαγ5,  δὺ εί καὶ πιαυἰέόςίὸ διιΏί 
Ἱπτειρο]άία---4πο αἆ ςἰπηλεἀἴπεηι Ἱεςί- 
Επι αγκίέπια(Ις νει»{οιι]ί οοσεγδηίαγ.” 

109. Τῃο Βοἱο]ίαδί εχρ]αϊῖηες διακναιο- 
μἔνων ΒΥ Φθειροκένων. Ἠεδή οι] Γεαςἆ δια- 
αναιόµενον ἵη ἴἱιε βεσιδα(ἶνο βἱηρα]ας, αιιὰ 
68ν6 διαπονούµενον ἂ8 (ἶ1ε αἱρηϊβοδίίοῃ. 

114, ΑΙ ΜΡΑΒ. Πανο Λυµίας. ὙΤοη]κ 5 α- 
ΡΟΙΟΡΥ ΕοΓ Λυκίαν, δ:---ό Λυκίαν Βαριιάνε 
νιἀότατ οοηδίγίο(ῖο:---ριεεροδ/{ῖο δέπιεὶ 
ιάπίὴπι, οί Ἰη 4Ιίθγο 5επἰέη/ἶα πέπιρτο, 
οχρπο (τις. 

115---16. τὰς ἀνύδρους ᾽Ακκικωνιδας ἕδραςν΄ / ας) 

Πέεγα[1γ, έῑιε αγἱά 4 ΗΙηΙοπίαπ δεαίς, ἴαί 19, 
ἔιε(εππρ]ε ο) Πρίίεν «4 Ἠ1ΠΙΟΛ ἵ έ]ιε ραγε]ι- 
εἆ απιά {Πῖγδίη ἀεδεγίς οἱ Ιήὐψα, ἵπ Ατὶσα. 
δΣάριίογ ΑπΙΠΙΟΠ Ἰαά αποί]ετ [εππρ]ο απά 
οἵας]ε 1π ἀιμόρία. Τη9 νιι]σαίε Ιεοίῖου 
θγο {5᾽Αμμιωνίαδας ἕδρας. 

117. ΕΟΓ παραλύσαι Πιοδί εάΙλοι» ηανο 
παραλῦσαι. Ἡ) αΚκεΠε]ὰ οοη]εσ{ιιγθὰ παρα- 
λύσει;---Όιΐ,α5 Μο] οΏ»ειγες, ίΠε ορία- 
ὤνο 18 {116 οπ]γ {γε οοΠδίΓιιοίΙου, 

118. Υή]ρὸ ἄποτμοςι---ᾳαοᾶ, οὗτα πιό- 
το απϊ(γόρυίσο ράτὺπι απάάτεί, ΓΗ οἶ- 
(ὸτ οότεὶσ]ί Β]οιό]άϊιβ ἀπότομος.---ΑΡ- 
εςκιπιδ ἁίοϊίαγ Α]οόριϊάἰς (άἴίαπῃ ῥγατάρ- 
ένας {πίτὰ νν. 1009-04, ἆθ πιεσεβεἰίάΐθ, ὂυ- 
δέτις ἀποτόμου λήματός ἐστι ἀιδώς.ΜΟΝΗ. 



Ἰάόνος δ, ἂν, ει φῶς τόδ ἦν 

ψμμασιν δεδορκὼς 

Φοίρου παῖς, προλιποῦσ᾽ 

ἦλθεν ἕδρας σκοτίους 

Αίδαό τε πύλας᾽ 

δμαθέντας γὰρ ἀνίστη, 

πρὶν ἀντὸν ἕξλε Διόθολον 

πλᾶκτρον πυρὸς κεραυνίου. 
.ω Δ 330) 

Νῦν δὲ τίν ἔτι 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ. 192. [9 

[΄Αντιστρ. β΄] ς -ιν -|--|- 
ν’ 

-Ἵ-ι-- β 
---ός|- ι 

19ὔ |-νν|-ν»|- γ 
ο πγωώίς , 

«τε 
λες μαλλον 
μη, 9’ 

190 - »ννν 
ἑ 

κν]νἴνίν κ βίου ἐλπίδα προσδέχωµαι ; 

Πάντα γὰρ Ἰδη τετέλεσται 

βασιλεῦσι», 

πάντων δὲ φεῶν ἐπὶ βώμοις 

ἀιμόέξαντοι Φυσίαι πλήρεις, 
2 ” ”/ Ε] ΄ 

ὀυδ) ἔστι κακῶν ἄκος ὀνδέν. 

Γ ν ν]- -ᾖ» ν ... 

υν νε 

--Ινν-ίνν-|-ᾱ 

196 1--|--ἰνν-|-- 
- -]νν-ᾗνν . 

Αλλ᾽ Πὸ ὀπαδῶν ἔκ δόµων τις ἔρχεται - -]» -ᾖ- -ᾗν -ᾗν --» ή 

ν -]» τν ν ν]ν ος, -ᾖ» ν ” / 

δακρυέῥοοῦσα᾽ τίνα τύχην ἄκούσομαι ; ἳ 

ΤΗΕ ΟΠΒΡΕΗΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε μένος ει παις Φοίσου ην δεδόρκως όµεµασι τόδε Φως, αν ήλθε, προλιπούσα σκότιους ἕδρας τε πύ- 
λας Αιδάο' γαρ αγίστη δµεαθέντας, πρι πλάκτεον κεραύγιου πύρος Διόθολον ἕίλε αύτον. Δε γυν τί- 
να έλπιδα βίου έτι προσδεχώμιαι } Γαρ ήδη πάντα τετελέσται βασιλεύσι, δε έπιβώμοις πάντων 
Ῥέων ἀιμιοεῤάντοι Ῥύσιαι πλήρεις, οὖδε έστι οὖδεν άκος κάκων. Αλλα ἥδε έρχεται τις οπάδων εκ. 
δόµων δακρυρῥοούσα” τίνα τύχην ακούσομεαι ; 

ΤΠΑΝΒΙΙΑΤΙΟΝ. 

Ῥεσαιιθε οη]Υ 1{ {ηε 5οη οἳ Ῥποέρις Ίγεγε Ὀε]ο]άϊης ψί] Πῖς εγες (ἶιε 
σῆί, σοι] 5Ώο οοπιε,--- Πανίης 1ε[ῖ (ἶχε ἆαγ]κεοππε Παβ]ίαί]οης απά ἴπε 
Ροτίαἰς ο{ ΡΙύ(ο:----ἴου ἵνε αρ-γαἰδεά (πε ἀεαά, Ὀείογε (αί (με Ἱπιραςί οἳ 
(χε Ισβιπίηρ”ς βγο, φἰτ]κίηρ Ὠῖπα {γοπῃ ὁάἀρίίετ, ευ Ἠ]πῃ ος. 

Ῥυΐ πον ψ]αί πορε οΓ1{ε «απ 1 αΠΥ Ιοηρεγ επἰετίαϊη ὃ Ἐογ α]γοεαάγ 
μας ενετγ ἰΠῖπρ Ώεεη ἆοπε ὈΥ (λε Κίησ; απά αί {Πε αἰίαγς ο{ αἲ] {Πε (οᾶς 
ιε Ὀ]εεάἶης νἱοίιἶπι αγε αὈιπάαηί---ΠΟΓ 15 (ηετε αΏΥ τεπιεάγ {ΟΥ (Ίεςε 
ενἰ]ς! ΓΓιουίπρ αρ] Ῥαί Ώεγε «οΠΊε5 οπο ΟΥ {νε {επηα]ε αἰίεπάαηίς {γοῖη 
ουί {Πε Ἠομςα, πθερίηρ! [άπαίοιιδίψ. ] Ν]ναί ενεηί ε]ναί] 1 εατὸ 

194. Φοίΐουυ παῖς, ἔ]ιε 501 ο 4γΡύϊ]ο, (νῖκ. 
Ἀοιϊάρίις,) α Καὶ ρ]γεἰοίαα, νο, Τί 
να» φαΐ, τενίογθ πΙαΏΥ ΡΕΓΡΟΠΑΒ {ο Πίς; 
{ου ννίοἰι  άρίίοτ, αἲ ἴ]χο Ιηδίαηςσε οΕΡΙή- 
{ο, δίγο]ς Ἠΐπι ἆσαά νι α5 (απάοτ. 

195. ἨΤοηΚ εαδρεοίος, απά Τ η ποῖ 
νν 1 ]χοιί Γ6ᾶδο, ενα! Έλθεν που] ὢς Πλθ᾽ 
ἄν. Πο αρρτορτία(θ]γ αιιοίθδ νειςε 9326 
Ῥε]ονν,---νηεις ἴἶιε ϱΥΗΙΑΧ Γ6(ΙΙ1Υ65 συγ- 
ἐσχ᾽ ἂν, α1{οιρ] αἲἱ Μ55, Ἰιᾶνε συνέσχεν. 
Ηε ΙΗηῖ5 [ου ἰμαῖ σκοτίας ποϊρ]ϊ ροτΊναρ» 
Ῥο πιογο οοΓγθςί {άΠ σκοτίους. 

196. ΛΙά5 απά πηοςί οί]χθις Ἱανς "δα 
τε. ΝΤου]ς νγ]{έος ας Γοἱ]οννς: «οτέάο Ἐ- 
Γ{ρΙάΕεΠη διιηρδίοςο ΓΠοπότίσαπῃ Γόγπιαπα, 
1. ψ «71, πύλαςΑίδαρ περήσω. Οέτιὸ αὐ ]- 
ὁπ]σᾶ πεπἰ(ἱνόττη (εν ηα{1όηο ἵηπ πέ]- 
1οἵ ΠΟΠ αδφιεφιάφαο αὐφίπιόγε Τγάρϊ- 

οἳ. Οτόεείς 819, οί Ε]όοίτα», 4605, ἀελίοιο: 
Τιόαἁππῃ 898, Πειάµκοιον ὃς. 5ἱΠ ος 4ἱθ- 
ΡΙεεαί,Ιόμεγε ρό5οἵς ᾿Αίδα τε πύλας, 6ἳ ἵπ 
ίτόρμίςσο, ν6γ.116,Αμεμκωγος ἕδρας, 4ποά 
ἱάπιεη νιάέ(πσγτοσέρίο Ιόπρὸ ἀείότιις,) 

199. πλᾶκτρον νε] πλῆκτεο, ϱ1έείγιη, ἶ8 
Ρτορεν]γ ία απ] νν]ογονν]ι ππασίσἶαχις 
ντα νοηί {ο δἰγῖ]κο {ιο ειτίησς οἱ είν 
Ἰηδίταπιθηίςς Ὀί 1 α νν]άου 8ουδο 1{ εἰς- 
πἰβθς ννλαίονες ἸηΗ]οί5α Ό]ουν οἑ δἴτοο, 
Ξρο Πογε!]' Τηεδαίταβ, τον]νες απά ϱἩ)- 
Ἰατσεά ϱγ ΜΤαΙ{ΡΥ. 

190. ΟΓ 1118 πο απἆ ένο υοχί νο ιά 
νατίοιδ τεαδίησς. Α]άῑῑ5 Ἰ1α5 νῦν Σὲ τίνα Βί- 
ου ἐλπίδα προσδέχοµεαι; 

199. βασιλεῦσι,---ἴ]ιε Ρ]αγα] {ΟΥ {ἶχε Μἴη- 
συ]ατ, 35 ἵπ οίἶνες Ιηδίαηςςο5, ΝΤοη]κ οἷίες 
χοιράνοις, ΝΕΙΦ6 216, Ὀε]ου: Ῥι{ Ἱπαρί]γ. 



90 199. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Πευθεῖν μὲν, ἐν τι δεσπόταισι τυγχάνει. ιν εν -]ν-ίν -ἰ- - 

ἕυγγνωστόν' ἐν ὃ ἔτ ἐστὶν ἔμψνυχος γυνη, 140 - -ωσν -ἷν -ι- -ιν- 

ἔίπ᾽ ὀῦν ὅλωλεν, ἐιδέναι βουλοίμεῦ. ἄν. . Ξ| 3 την "ιν ψ; "ιν κ 

ΘΕΡΑΠΗΑΙΝΛ. 

Καὶ ζῶσαν ἔιπεῖν καὶ 9ανοῦσων ἔστι σοι. -Ιν -|--ίν -Ίν -ἰ- - 

ΚΟ. Καὶ πῶς ἂν ἁὐτὸς κατθώνοι τε καὶ βλέποι; |- -ν -]- -ᾗω -ᾖν -ιν- 

ο... 
145 π -]» -- τν -» "ιν - 

|-- -]ν -ν «ιν -» -[ν - 

--ἶν-]ν-ἶ--ἰ--ἰν» 
ΘΕ. Πεπρωμένμ γὰρ ημέρα βιάζεται. |» τν -ᾖ» -ιν -» -|» ω 

χο, «ην -ἰ- ανν» 
ΘΕ. Κόσμος Υ ἔτοιμος, ῷ σφε συνθάψει πόσις. 150 |- -Ίν -μ" -ιν-]- τιν» 

ΘΕ. Ἠδη προνωπής ἔστι, καὶ ψυχοέθαγεῖ. 

Χο. Ὦ τλημον, δίας ὄλος ὢν ἁμαρτάνεις. 

ΘΕ. Ὀύπω τόδ ὀΐδε δεσπότης, πρὶν ἂν πάθη. 
2 Ν . 23 ο” / / 

ο. Ἑλπὶς μὲν ὀυκέτ ἔστι σώσασθαι βίον; 

2 / κ ο” / λ / 3 
Οὐκουν επ αυτη πρᾶσσεται τα πρὀσφορα; 

Χο. Ἵστω νυν ἐυκλεῆς τε κατθαινουικένη, . -ν -υ -]» -]ν -]ν κ. 

γυνή τ ἀρίστη τῶν ὑφ᾽ ηλίῳ μακρῶ. ἰν -ἰν -]- -]» -ᾖ- -ἰν - 

ω 

ΤΕ ΟΝΡΕΒΕΒ, ΑΝΕΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟςΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

Πενθειν μεν, ει τι τύγχανει δεσποταίσι, ξυγγνώστον" δε ει γύνη ἐστι ετι εμιψύχος, Εἰτξ ουν ολώ- 
λε, αὖ βουλοίμεθα είδεναι. ΘΕ. Έστι σοι είπειν και ζώσαν και Φαγούσαν. ΧΟ. Και πως αν ὁ αύτος 
τεκάτθανοι και βλέποι. ΘΕ. στι ήδη προνώπης» και ψυχόρῥαγει. Χο. Ώ τλήμωον, ων δίος δίας 

ἁμάρτωνεις. ΘΕ. Δέσποτης ούττω οίδε τόδεφ πρι ἂν πάθη. ΧΟ.Έστι µεν ούκετι έλπις σωσάσθαι 

: ην ου) ΘΕ. Γαξ πεπρώμενη ἥμερα Βιάζεται. ΧΟ. Ούκουν τα πεόσφορα πξάσσεται έπι αύτη; ΘΕ. 
Κόσμος γΕ ἑτοίμος ο ᾧ πόσις συνθάψει σφε. ΧΟ. Ίστω νυν και θανούμιενη τε εύκλεης, τε µάκεῳ α- 

ρίστη γύνη των ὕπο ἥλιω. 

ΤΠΑΝΡΘΙΗΑΤΙΟΝ. 

[Εεεἰιρῖν.] Το πεερ ἵη ἰτοίΏ, 1 αὐσίί Παρρεης {ο ους ]ογᾶς, ἶ6 ραΓ- 
ἀομαθί]ε: Ρυί νλείπεγ (πε Ιαάγ ὃε δε{)] αἰ]νς, οἳ νε(Όεν Ἱπάνεά Πε πας 
ρυτ]δησς, νε σου] νι ἰςΏ {ο Κον | 

ΕΕΜΑΤΕ ΑττενρΑντ.[ Επίετίπρ---ἀε]ευίεᾷ απιᾶ ΌειἩ δα. ]Τμου Πωᾶγεςί 
σα] πετ Ὀοίῃ Πνίηρ αιιά ἀεαά ! 

Όμοπυς. Απά Ποιν 68Η {ῃε β8ἵΏηε ΡΕΤΡΟΠ ὃς ὑοίῇ ἀνσά αιιά γης ὸ 
ΈΕΜΑΙΕ ΑΤΤΕΚΡΑΝΤ. 9η 18 αγεδάγ ϱἱ ἰΏε νεγΥ ροῖυί οἱ ἀθαί[ι,----ᾱπά 

ὑγεαίλίης Ώεγ Π{ε αἵγαγ | 
Οποπύς. [ΗΝ] ραίᾖο», ἵπ αἰζιδίιοπ {ο 4ἀπιέέως.] Οἷι νγοολεᾶ ηδη, Ὀε- 

ἴηο ψ/αί «οτί {Ὦγοε]έ οί ]αί α υνΙ{ε αγί (μοι Ὀεχεί! | 
ΈΕΜαιΕ ΑΤΤΕΝΡΑΝΤ. ή γ παδίετ ἶ5 ποῖ α5 εί δεηδὶῦ]ε οΓ{Ἠαί,---αι1} 

Μεκαβεγ! ΟΗοµυ5. 15 (Ώετε Ιπάεεά ποοηρεγ αΠΥ Ώορέ ο ργεδεγν]ησΏεγ 
Μ{6) ΈσΕΜατΕ Αττενραντ. [Εεπφιπρίψ.] Ἐου (1ε {αἰεἆ ἆαγ ακαῖ]ς Ώεν ! 

6ποπυ». Ατε μοί (πε δμ1{αὖλο ργεραγαίἶους π)αε [ου ἴῃε ογεηί ὃ 
ΤΕΜΑΙΕ ΑΤΤΕΝΡΑΝΤ. Υθβ,ίΠε Ρροπιρ ἰ5 γοσάγ, ΨΠεγονΗ Ὠετ ὑαδραπὰ 

μα] τυίεν Πεν! ᾿ 
Ομοπυς. ]μεί Ἠος Κπουν (πνεμ επαί δε γ]] ἀῑςο Ὀοιῃ σ]ορίοῦ5, απά ΡΥ [ας 

εἰνα Ὀεδί ΨΟΠηΣΠ οἱ αἰἰ απάος (ἶχε δι] | 

149. Α]άπς απ ἆ αἲ] {πε θατ]1ογ ο]έουθ ι θήιάα υέγέή ἀά[εείι, πι εύγρογο Τόπο 
Ἰ8νε ὠὐτός, Ῥλέπευ, 85 ΝΤοπΚ μ1σλ!ί]γ οὐ- 
εο1νες, ἵ5μεΓε υ8ες {ΟΥ ζήν, Ώοἷπς ἵη «Οη- 
(γαδΕ Υν {11 κατθωνεῖγ. 30 1η ο Τγόα άν, όν 
τἀντὸν, ὦ παῖ, τῷ βλέπειν τὸ πατθανεῖῦ. 

144. σροωπὺς, πιόγέὶ ργορίπφιια:----} οἳ Τη 
[8 κτγ]οίθσέσεησο, {Π]5 νογᾶ νου] α’ρη]- 
ἵψ, «6 µπόνέιια ]ὰπε οχ ἐπίοι τόνε αόἀἴιπη μάν- 
ἐεμγοάάρία, οἱ ἴπ τοθένιι]ο οολουάία.” Βπ]- 
μοθἱ ρἶνος {ο Ἱμιετργείαίίοη {0 Όεή"πιο- | 

αἲ ἑέττανι Γότέιγι 
117, Οὐντι ἀῑερ]ιοότεῖ σώσασθαι ἵπ Ἰιὰο 

εουῖέπιΙᾶ, οοπ]οἰόῦαιὴ σάζεσθαιτ---{ἀάθπι 
{άοἳί Βἱοπιβέ]ά1πξι---σώσεσθαι ἹΠατ]ς]άι- 
ἀΐδ:- -Πόάἱὸ (άπιεη νι]σά(ίπτη ἀοίεπάόη- 
ἀ μι ἀτοϊίτογ. ΝΜΤΟΝΚ. 

149, ἘΟΥ ὀύκουν, δενονα] ΤΡ, απ οι[ῖ- 
{ἶομς ἴιανς ὀυκεῦν, ὑαά]ν. 

159. τῶν ὑφ' ἡλίω, ο/ ἐμηβθ 1) ἆρτ {ᾖοθιν. 
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ΘΕ. ΤΓ[ῶς ὁ ὂνν ἀρίστη: Τίς δ) ἐναντιώσεται ; κ -τν "- -» Ξ[[» -]- ὦ 

Τή χρὴ γενέσθαι τὴν ὑπερθεθλημένην σι» -]- τν -ί-- 
{ 

156 |. -ἰν -]--ἰν-]--]-- -. οκ Ἡ υ ἳ . / / 

γυναῖκα; Ἱ]ῶς ὃ ἂν μᾶλλον ἐνδείξαιτό τις 

πόσιν προτιμῶσ', Ἀ Φέλουσ ὑπερθανεῖν; τιν ---» -ἰ--ἰ- - 

Καὶ ταῦτα μὲν δη πᾶσ ἐπίσταται πόλις --]ν---[.-ίν-]νν 

ἃ ὃ ἐν δόµοις ἕδρασε, Φαυμάσει κλύω». » -]ν -ν -]ν -» -[ν ώ 

Ἐπεὶ γὰρ {σθεθ ημέραν τὴν κυρίαν ὴ -]ν -ᾖ» ιν -]ι- -]ν - 

Ἰκουσαν, ὕδασι ποταμίοις λευκὸν χρόα 160 Ἱ. νυν νυν] -]- ιν» 
- / 2 2 ΑΓ ὃν / . 

ἐλούσατ', ἐκ ὃ ἑλοῦσα κεδρίνων δόµων μ -ᾖν -Ίι» -]» -ᾖ» -[» Δ 

ἐσθῆτα κόσμον τ’, ἐυπρεπῶς ἠσκήσατο" ἵ- -ιν-]ί--ἰν-]--Ιν 

καὶ στᾶσα πεόσθεν ἑστίας, κατηύξαωτο᾽ . -[ν -[--ἰν -Ι»-ἰν- 

Δέσποιν, ἐγὼ γὰρ ἔρχομαι κατὰ χθονὸς, . -]ν -ᾖν -ιν -ᾗν -]ν ω 
/ / / τα / 165 " 

πανύστατόὀν σε προσπίτνουσ ἀιτῆσομαν, ω -]» -ᾖν --ν -ἴ- -[ν ν- 
, 5 ., 3 8 Ν ως ΔΝ / 

τέκν ὀρφανεῦσαι τᾶμά καὶ τῷ μεν φίλην - -ι» -]- -]ν -|- -]» ελ 

ξύζευξον ἄλοχονν τη δὲ γενναῖον πόσιν' -σ[νννης τν ἰττ]νν 
ΤΗΕ ΟΠΡΕΕΒ, ΑΝΏ ΕΝΕΟΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΘΕ. Δε πως ουν αρίστη» Δετις εαντιώσεται; Τι χρη την γυναίκα γενέσθοι ὑπεςθεθλήμκενην» 
Δε πως αν τις μάλλον εγδειζαίτο πεοτικώσα πόσινγη Ψελούσα ὑπέρθανειν; Και ταύτα µεν δη πά- 
σα πόλις επίσταται’ δε ἆ εδράσε εν δόµοις, Ξαύμασει κλύων. Γαρ έπει ήσθετο την κύριαν Ίμεεραν 
ἠκούσαν, ελούσατο λεύκον χρόα ποτάμµιοις ὕδασι, δε ἑλούσα εν κέδρινων δόµιων εσθήτα τεκόσμµον, 
Ἰσκήσατο εύπρεπως' και στάσα πρόσθεν ἕστιας, κατηύζατο" Δεσποίνα, γαρ έγω έρχομαι κάτα 
χθόνος, προσπιτνούσα σε πανύστατογ, αιτήσομαι οεφανεύσαι τά έµα τέκνα" και τω µεν ζυζεύ- 
ζον φίλην άλοχον, δε τη γευναίον πόσιν᾿ 

ΤΗΑΝΡΒΙ ΑΤΙΟΝ. 

Έενλαιξ Αττενραντ. [δἱσίπρ.] Διιά Ἰιον/ ποί (πε Ὀεδί ὁ Ῥωέ νν]ιο ννἰ]] 
ἀἰδριίε 1} Παί πιαδί {Πο Ψοιωση Ὃε νν]ιο ας εχοε]]εά Ἠετ ὸ Έοτ Ἰχουυ 
68Η 4ΠΥ Πε σ]νε ΠΊΟΓε ΔΠΠΡΙε ΡΓοοΓ οἱ ερεεμαῖπρ Ἠογ Πα5ῦαπἆ, ἴπαη ΌΥ 
ὑείηρ ν]ήησ {ο ἆῑε [ος Ὠἰωιὃ Αιά (ηεςε (Πίηρς, ἱπάεεά, (Πε νο]ε οἵίγ 
Κποννείν: Ὀσί ναί σε ἀῑά Τη {Ώε Ἠουςε, (οι ν]]ί πιατνεἰ οἳ Πεαγίης. 

Ἔον νεη 5ἶε ρετεεῖνες (λαί ἴἶιε ἀεείίπεά ἆαγ γγας οΟΙΠ6, ἳωε ννας]λεά 
ἰετ ἀεἰίσαίο θἰΠ νν(Ὦ γ/αίετ {Γοἵη {ηε γίνεγ; αιιά Πανίης {ακεπ {τοπη Ἠει 
νναγάνοὺες οΓοεᾶατ α γερίυγε απἆ ειωε]ΙΏπ]εη{, πε αἰ{]γεὰ Ἠεγςε]{ε- 
σοπηἰησ]γ; απιά {α]ζίηρ Ώεγ κἰ8ίοη Ὀείογε {πε αἱίατ, «Ώε ρταγες (ας:---- 
«Ο ἱµγοςς, (ου 1] απι σοῖπᾳ δείοω έε Εαγίιι,) Γαἰἰίπς ῥγοδίγαίε δε[ογε 

ἐ]ιοο (ου [ιο ἰαδέ ἐἶπιε οἱ αἲῑ, 1 ιωι11 θεδεοεᾖι έ]ιεε {ο Ργοίεοί πιψ οτρ]ιαπ εἰτ]άγεπ; 
απ ἐο έᾖιο οπιε ἱπᾷσεᾶ ]οϊπ α ἰουῖπρ ω/ε, απἆ πιέο έ]ιε οέλεγ α ποῦ[ε ᾖιδδαπὰ : 

159. τίς ἐναντιώσεται; 1ο ιοζἱ εοπίεδίέ 
οτ ἀἱκριέο ἐέ2 Ι1’]ιο οἱ] πιαϊπ{αἶτ έ]ιο οὐπ- 
{γατι/{ Το 011 ορροδε οΥ ραἴπδαν ἴέ. 

154. Πως νέτυα, Ιοοί πιάπῖπηὸ οὐδοίί- 
ας Ἰόπνο Ππιότργείηα τόσιξ οόρῖῖ. Νόν- 
ἴπνς Ε ας ππιδέ {ιο ιὔ0ηιάη ὃς 10]ι0 ]ιαδ διιΤ- 
Ῥαλνέά εγ) Ν ἰνόταση ἀοσιόταπη σο]οςί - 
γὰς »θο, ΝΤονκ. 

198. ΕΟΓ Φαυμάσει ΞοΥ οΓὰ] «0ΡΙ68 ἰνανο 
Ῥαυμάσης, ΟΓ 6/80 Ῥαυμκάσεις. “904, 84γ8 
ΜοημΚ, δαυμάζω Εαἴίηπα ἸάὈεί Φαυμά- 
σοµαι. ΠΟΗ Φαυμάσω.---ΝΕλα κυπί νόέτρα, 
αυ (πήγα [όν πόστα, υάκᾳπᾶπῃ ο- 
ιδππασ ίνα, άριά Αἰἴιζοος εάιδμη,αἀςοίν- 
οπη{ ΟΡ ή οἶα.ς Ίο Ιησ{απσες Το {ο]- 
Ἰοψ1ης: ἀκούω, σιγῶ,σιωπῶιάδωι βοῶιἁμας- 
τάγω, ὠγήσκω, πίπτω) κλάω, πλέω, πνέω. 

160---1.ὕδασι ποταμίοις λευκὸν χεόα ἐλού- 
σατο, Π{ΘΓαΙ1Υ,----θ]ιο ιοαδίεὰ [ιο ιο]ιῖέο α)εῖ πι 
τοἰέ[ι γἱτετ εοαίεγδ. Τέ ἱ8 πιεη(ἴοπεά ος Βό- 
εγα(ἑς εἶναῖ ]ηδί Ὀείοτο Ίο ἀταη]ς {με ροῖ- 
80Ποις ]αΐος ο 1]χε Ιεπη]ος]ς, ἵνα νναρίιοἆ 
ἠΙπηνθ]{: απ ἐΠπῖς οιιδίοιη, ἃ5 νε εἰ] ας ἴἶναί 
ο{ αρροατγίης ἴη ΠΙ] άγεςδ», ας, οἨ έ]χε αρ- 
Ργοᾶς]ι ος 81γο ἀεαί], εχίτεπιεΙΥ ΡΓονα- 
Ιεηί απποης {πο αποἰθηίς.---- Ἐκ κεδρίνων δό- 
µων Γγοπι οεᾶαγ εἶιοδί ΟΣ οἴοδείς. 

164. δέσποινα, ππϊένεδ5, νἱ2. έλε (σοἀάεδς 
Ἑστία ΟΥ όνέα,----Ἠ]νοςο αἰίας νναᾶς ἵη {16 

Γἀμηθγπηοδε ρατῖ ος {με Ἠουςο. 
Ἱο 166. Γιο βοἰιομαδί ολ ρΙάίΠ5 ὀεφανεῦσαι 
Γ ν ὀρφανοτροφήσαιι---Τ]1χο ἵννο οή]άγεη αἰ- 
Ἰπ46ὰ {ο 1η {ή6 νοιςδε ατα, Επιόϊας απ 

Γ Ρετιπιέά6, «α]1εὰ αἱδο Ὦετίπιέ]6. 



φ9 165, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

--νέ[--]ν-]ν-]κν .”, ε » ρ. 

μήδ᾽, ὥσπερ ἀυτῶν ἡ τεκοῦσ ἀπόλλυμαι, 

Φανεῖ ἀώρους παΐδας, ἀλλ ἐυδαΐµονας «τι» -]- -]» -]- -[ν ῴ 

ἐν γη πατρῴα τερπνὸν ἔκπλῆσαι βίον. 170 --]» -|--]ν-]--ιν» 

Πάντας δὲ βωμοὺς, δὲ κατ Αδμήτου δόµους, --ιν ---ιν -]- -|» . 

προσΏλθε, κἀξέστεψε, καὶ προσηύξατο, “-ν -]- -ν -ᾖ» -]» ω 

πτόρθων ἀποσχίζουσα μυρσίνης φόθην, “σι ---]ν-ν-ίν- 

ἄκλαυστος, ἀστένάλτος, ὀνδὲ τὂυπιὸν ν -]» -ᾗν -]ν -ν -]ν ω 

κακὸν µεβίστη χεωτὸς ἐνειδῆ φύσιν. ]τὸ ν -ι» -]- -ν -]- -]ω ν 

Κἄπειτα 9άλαμον ἔισπεσοῦσα, καὶ λέχος, --]νννῃν -ἷν -ν -]νν 

ἐνταῦθω δη ᾿δάκρυσε, καὶ λέγει τάδε᾽ κ, -ιν -]» -]ν -]]ν -ν ν 

ΤὮ λέκτεον, ἔνθα παρθένει ἔλυσ ἐγὼ --ιν -ἰν -ἰν -Ιν -Ιν- 

κορεύµατ᾽ ἔκ τοῦδ ἀνδρὸς, δῦ ὼνήσκω πέρι, ν -ν -|- -ν -]- -[» ν 

χαἲρ' ὂν γὰρ ἐχθαίεω σ᾿' ἀπώλεσας ὃ ἐμὲ 1950 --]--]- -]ω-ν-]νν 

μόνην' προδοῦναν γάρ σ ὄκνοῦσα, καὶ πόσιν, ω ν-]ν -]- -]» -ν -[νν 

Ὀνήσκω" σὲ ὃ ἄλλη τις γυνὴ κεκτήσεται, - -ν -]- -|ν -]ι- -]» η. 

εσας 
ΔΏΌ ΕΝάΙΜΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΔΑΤΙΟΝ. 

σώφρων μὲν ὀυχὶ μᾶλλον, ἐυτυχῆς δ᾽ ἴσως. 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΠ, Α 
“ /. / ’ { 

μήδει ὥ ὥσπερ Ἡ τεχούσα αὑτῶν απόλλυμαι, παίδας αώρους 9άγειγ, άλλα ευδαίµονας εν πατεώα γη 

εβπλήσαι τέρπνον α Δε πάντας βώμους, ὃι χάτα δόµους Αδμήτου, προσήλθεν χαι εξεστέγε, 
και προσπύζατο, αποσχιζούσα φόθην πτόρθων µύεσινης, ακλαύστος, αστενάκτος, ο ούδε το ἔπιον 
κάκον µεθίστη ευείδη φύσιν χρὄτος, Και επείτα εισπεσούσα Νάλαμιονν και λέχος, ενταύθα δη ε- 
δοκεύσε, και λέγει τάδε' Ω λέκτρον, ἔνθα έγω ελύσα παεθενεία κορεύµατα εν τούδε άνδρος, πέρι 
όυ Ὀγήσκω, χαίρε' γαρ ουκ εχθαίρω σε’ δε έµεε μόνην απώλεσας γαρ οκγούσα πεοδούναι σει και πό- 
σι» γήσκω' δε σετις άλλη γύν κεκτήσεται, κάλλο σώφρων µεν ούχι; Σε ίσως εύτυχης. 

ΤΕΒΑΝΕΙ ΑΤΙΟΝ. 

ποτ, [ἶᾖε αἲ 1 ἐ]ιοῖ πιοί]εγ ρετίσι, [εί πι εἰηἰάγεπ πέιπιεῖ αῑε; δέ ᾖαργν ὕι 
{αῖγ παίεγπα! ἰαπᾷ επαθζε έλεπι {ο εοππρίείε α1ογοιι» [με.”” 

Απά αἲ] {ης αἰίαγε, ψΏἰσῖι αγε Τη (ε Ἠοιδε οί Λάπιέίας, ἀῑά 5ηε σο 1η- 
{ο απά «ΤΟΨΩ; απά «Πε ρταγεά, {εατίης {Πε ]εανες οϐ {τοπι {Πε Όοισ 
ος ΠηΥΓί]6, νήιἼλουί-επεάάίπρ-ᾱ- -ίεαγ, ντ ]νοί- -μἱἰετίησ-α-στοσης πον ἀῑά 
ίμο αρρτοασβίης σα]απαΙτγ αἰίε {τε ὈεσαεΙ{α] εοπρ]εχίοη οβ πες εἰκίπ! 

Απά α{τεγν/αγάς ανίηρ ερεᾷ {ο Ἱεγ οΏαπιῦετ, αιιά πει Ὀεά, θε (με γε 
αἴ ]εησιῖ γγορί, απά 5ΡεαΚ» (πς:---- 

«« Ο ὑγίάαί θεᾶ, ὠ]ιεγεοπ Ι {οοδεᾷ πι Ὀιγοῖη 5οπε ωϊέῇ ἐ]ιῖδ ιαπ ΓοΥ πυ]οπι 
1 σε, Πιγειυεῖ]: Γογ 1 ]αΐε έ]ιεε πο! θιέ πε αἶοπιο ]ιαδέ ἐ]ιοιίτιᾶοπε: Γοτ ζοἑ]ι 
{ο θείταν ἐ]ιεε, απ πιή Πιδύαπά, 1 ἄτε:----ὑμέ ἐ]ιεε ωι{[δοπιε οί]εΥ Γεπια[ε Ροδ- 
9655,---ΊπΊοτε ε]ιαδέε ἵπαεσα ποξ, ὑιί Ῥεταάοεπίιτε Ίποτο Γογέμπαέε 

168. τεκοῦσα 866ΙΗ5 Π6γε ιιδη1ρεἆ 5α5- 
βίαη/νε]γ, {ΟΥ µήτηρ,---Ε]δε ἀυτῶν δλου]ὰ ἀ6ν», "Ε/όέῖδιις οί σιιδρέγἰ5 οάνεηδ,᾿ απ νε 
Ρε ἀυτοὺς,---ἴμε Ρ: ορο ΡΟΨΊΙΘΠ Οέ μα αάἆ», ά1ΙΏΙ ἄκλαυστος οδί ἑπάσ[βέίέιι: πό- 
Ρεῖηρ ενα αοοιιςα!ἠνο, Τη [οι οἱ ἀπόλλυ- | {ππῃ οί ρ]έτασιιε ί]α5 σέπενῖς αὐ]εείί- 
μαι, ΝΠΙε Μιεργανο μ]νεθ 159 οἨ {μθαιι- | να ἀάρΗσεπι κἰσπίβσαΙόπεπα αἁπη{(ίεγε, 
ΕνοΓί{γ ο (γθθ. ΜΑ8., ἴλς ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ιες- 177. 80π1θ σοπίθΏά {ου κἄλεγεν 1η Ἰειι 
10η 15 ἀπέλλυται. ΟΓ καὶ λέγει, θ]λΗ]ςἵηρ αὖἩ αοξὶδί απά 4 ΡΤθ- 

170. ΈΟυ τερπνὸν ἐκπλῆσαι βίο, Ἠ/α]κε- | 8εηί ίεηςε εοπρ]εά {οβ6ί11εΓ, ἂ5 ἐδράκευσε 
απἆ λέγει αγε η {πε νει»ε Ρείοχε πς:-γεί 

174. ἄκλαυστος, ἀστένακτος, Μπ] γθι- 

178. ΑΙἱ Μ38. Ἰᾶνε μυρσινῶν φόθην, απιὰ 
τοί ίοο {με Φοε]ιο]αςί 86ειης {ομανετγεαά 
µυρσίνης φόδην. Τη δαογΙβοἶηρ {ο {1ε ἀεαά 
Τ{ ν;ᾶβ ΟΗΙΦίΟΠΙαΤΥ {0 5{Εἱρ ο8 ]οᾶνες {τοπι 
Ρουρ οί πηγτί]6, απ {ο δίτονν έοίῃ α- 
Ῥουιί αξ  εοποΙΠΙαίοςγ οΏειίης. 

Ώε]ά εἀ1(θᾷ τέρικον’ ἐκπλῆσαι βίου, Ὀαά]1γ. 
ΠΙΑΏΥ δ1π]]]αξ Ραβραςος οσοι;. 

181. ἘοΓ µόνην Ἑ]οπιβε]ὰ εΒΡΟΙ5ΕΒ µό- 
Υον, ἔτι λάϊαπιε,δό[ι5 πιερεταιάέδέ1.--- Εἰπι- 
β16Υ υπ ργβῖοο ἆ ὀκνῶ Ἠθγθ ΤΠ {χα 5εηςε οί 
ἀισχύνομαι. ΑΠ ου]ς, ονγ6νες, εκρ]αϊης {έ 

α ὮΥ “  ὑποίία πι---ἀπίπιιιν γοάρ1έ. 
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.-]ν-ἶ-ἰ -ἶν-]νν 
[55 |--ἰν -ἰ---ἰ- -ἷ--ἰν - 
ο. 
--ν-ἰ--ἰν-ἰν -ἰν- 
- -ιν ω εν -ν-ῃν -ᾗυ 3 

Κυνεῖ δὲ προσπίτνουσα᾿ πᾶν δὲ δέµνιον 

ὀφθαλμοτέγκτω δεύεται πλημμυρίδι. 

Ἐπεὶ δὲ πολλῶν δακρύων εἴχεν κόρον, 

στείχει προνωπὴς ἐκπεσοῦσα δεμνίων. 

Καὶ πολλὰ 9άλαμον ἐξιοῦσ ἐπεστράφη, 
. Ἆ .» η / / Η 

κἄθῥιψεν ἄντην ἀῑθις ἒις κοίτην πάλι». | πι» ν 

190 |- «|» -]- -ἵν -ἷ--]-- 
--ἰν-ἰ--]ν- 

Παῖδες δὲ, πέπλων μητρὸς ἐξηρτημένοι, 

ἔκλαιον' Ἡ δὲ, λαμθάνουσ ἐν ἀγκάλαις, --Ιν ιν] -ν-ιν- 

ἠσπάζετ᾽ ἄλλοτ ἄλλον, ὡς λανουμένη. η -ᾖν -ιἰ» -|ν -ἰν [ν μα 

Πάντες ὃ ἔκλαιον δικέται κατὰ στέγας, --Ίν-ην -Ιν-ἷν--- 

Ίσγ]νᾖ- "ᾖνἷν-]ν- 
196 |---ἰ» -ᾖ--ἰν -ἰ---ἷν- 
ο 

εν μὲ λ 
δέσποιναν ὀικτείροντες' η δὲ δεξιὼν 

/ 5). ”/ αμ ερ Γη 
πρὀύτειν ἑκάστω, κὀύτις ην ὁύτω κακὸς, 
ἁ. Ἡ ΔΝ »ε/ ’ 
ον ου προσείπε, κάί προσεβῥήθη πάλιν. 

Τοιαῦτ᾽ ἓν ὀΐκοις ἐστὶν Αδμήτου κακά. υ-ἰν -]- -» -]|- -[ν« 

Καὶ κατθανών τ΄ἂν ὤλετ ἐκφυγὼν ὃ ἔχει -σἰν-|--ιν-ιΙ»-ιν- 

τοσοῦτον ἄλγος, ὁὃ ποτ ὂυ λελήσεται. »-ἰν -ν ---ἵν-ικν 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΠΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙΘΗ ΔΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε προσπιτνούσα κύνει" δε παν δέµνιον δεύεται οφθαλµοτεγκτῳ πληκμύριδι. Δε έπει είχε κόρον 
πόλλων δάκρυων στείχει προνώπης εκπεσούσα δέµνιων. Και πόλλα εζιούσα Φάλαμον επέστραφ», 
και αὖθις πάλιν εεῥίψε ἀύτη: εις κοίτηγ. Δε παίδες, εζηρτήµενοι πέπλων µήτρος, εκλαίον' δε ἡ, 
λαμβανούσα εν άγκαλαις,ησπάζετο άλλον άλλοτε, ὡς αγούμενηε Δε πάντες οίκεται εκλαίον κά- 
τα στέγας, οικτειρόντες δεσποίναν’ δε ἡ προ-ετείνε δέζιαν ἑκάστω, και οὖτις ην ἑύτω κάκος, όν ου 
προσείπε, και προσερῥήθη πάλι. Τοιαύτα ἐστι κάκα εν οίκοις Αδμήτου. Και κάτθανων τοι αν ώ- 
λετο' δε έκφυγων έχει τοσούτον άλγος, ὃυ ούποτε λελήσεται. 

ΤΠΑΝΡΙ ΑΤΙΟΝ. 

Α ιά [απο αροη Ιὲ δἷιε Κίδδες 1: απά {χε νγ]οίε Ὀεά ἵνας 5οαΚκεά η] 
ἴπε (1άε έἶπαί Βονγεὰά {τοπι πεγεγε». Βυαΐ νε 5Ώςε ας 5αἴ1είγ οὗ ππαΠγ 
ίοαγε,εἷιε Ργοσεεάς Παρι!]γ-{ογιναγἀ, πιακῖησ-οβ {τοπ ἴηε οοαςσὴ. 

Απά ο{ἵεν α[τετ ααἰἶωρ (πε εαηβεγ ἀῑά 5Ώε γείιατη; απά ασαἴπ απ 
ασαϊη 5ο {ηγενν Πεγεε]{ αροη {με θεά. 
Απά πετ οπΙ]άγεῃ, οἹπσίπσ απίο ἰπε σαγπιεηί5 οΓ{εῖγ πποί[εγ, νγερί: 

απά 5/ς, ἰαἰέίηο {παιπῃ {η Ἠεγ αγΠῃ5, οπηργασε {πεπι----Βγοί οπς, απά (εη 
αΠοίἩετ, α5 Ὀείπσ αΌοιί ἴο ἀῑς' 

Απά αἰἱ {Πε 5εγγαηίς Ίγεγε ψεερίηρ αὐοιί (Πε Ποιςε, οοπ]Ώη]δεγαίἶηο 
ἠχεῖγ πιϊδίγθες: απ 5Ἠε {ο εαςΏ οπς ομἱδίτείσ]εά 1εγ Παπά,---απά (μενα 
Ψ/ᾶ5 ποηΠ6 5ο αὐὈ]θοί, ΨοΙη 9ἵηε αἀάγεξεεά Πποί, απά ἵνας αΏδιγεγες ἵῃπ {1τη. 

[ἱσ]ίπρ απά εοὐὐϊπρ.] θασ] αγε {ο ἀῑδίγεξδες ἴη (πε Ώουςε οὗ Αἀῑιέ- 
(αφ! Απά ἠαά Ἶε ἀῑεὰ ἴνε νγοι]ἀ Ιπάεεά Ώανε ρεγίδμεά: θιί Πανίησ ες- 
εαρεά ἀεαίῃ, πε ας σγἰε{{ο ἰπαί ἀεστεε ν/π]οΏ Ἶε φ] πενετ {ογρεί ! 

184. ἩαἰκεΠε]ά ασρεδίθά κυνεῖ {ου (λα , ραπ, α)ἰλοαρῖι δἵπιρ]γ «ὁ αραἰπ πιαΥ ο 
κύνει Οἱ οΚ111οΠ8,---ᾱΏ δεύεται ἵη ἴ]λθ πηοχέ | 6 θίτῖοί πιθαπίησ, πάλιν Ὀείησς αἀάθά {ο 
Ν6ΙΑ86 {ΟΥ δεύετο. ἘΟΙ50Π (ι1οίϱ5 κυνεῖ απά ; δίΓεησί]επ ἀὔθις. Ιπάθες ννε δοπιθίῖηιες 
δεύεται, αἲ νεγςο 1138 οΓ {1ο Μεάόα, 

185. ὀφθαλμοτέγκτῳ πλημμυξίδι, ὃ ἵπ- 
υπάαξἴοη ἱεσιέπρ ΓΓοη ἔ]ιο 6/68. 

187. πεονωπὴς, ΡΥαέοερς. 1 15 ννογἆ νναδ 
ποῖῖσεὰ αἲ νετ»δθ 144 3µονο. 

188. πολλὰ ἐπεστράφη---πἹαπ α Εἶπιε Τέ- 
ἐιωπες δ/ιε---ο/ἔεπ τοοπέ 9/ιο θαε]ς. 

189. Τη δεγεταὶ Μ55, απἀ οὐ 16ο) 1ο 
γοβάίης ἶδ ἀυτὺν, Ρἱ πιοδί {αυ 11 :---ἐὔ- 
θιςπάλη, 1 Ἰανο τευάστθς “έ αραῖπ απᾶ α- 

Γπηθοί ψν(]ι ἀὖθις ἀῦ πάλιν ΟΓ ἀθ πάλυν ἀὔθις, 
νθγς «' ο/ἔεπ αραἰπ’ 15 ἱππρ]ϊοά. 

191. Μοη] Ἰ88 ἔχλαον Ἠθγο, 48 ννθ]] ας 
Γ1η νετες 199.---απά Ίο 15 οοηςὶδ{θηῖ εἶδε- 
νηετθ, Γο]οννίπσ Ῥογβδοπ)5 πεννου Αἴίο 
ἔογπι. Ἐον Ιαν ονη ραγί, Νιαίθνθς ππαν 
υ6 {ιο ἀθγίναἴῖοη Ο{ κλαίω, ἶ 4ο κο ποε 
ιο οοπξοιά 1ἴ νὰ κλάω, Γάµρο, πι 11ο. 

199. Α]άῑι5 Ἱογε ο 116ὰ ἑύποτ᾽ ἐκλελήσε- 
ται, ΝΙΙΘΓΘ ὀύποτε δί8η 45 {ΟΙ ὁδ ὀύποτε. 



ο 900. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Χο. Ἠπου στενάδει τοίσι»’ ἼΑδμητος κακοῖς, 300 [. -ἰ» -]- -ιν -||- -[ν δ, 

ἐσθλῆς γυναικὸς ἐν στερηθῆναί σφε χρῆ: - τν -- -ἷν-Ι--ἰ- - 

ΘΕ. Κλαίΐει Υ, ἄκοιτιν ἓν χεροῖν φίλην ἔγων, |-- -ιν -ᾖ» -ν -[ν-ι-- 

καὶ μὴ προδοῦναι λίσσεται, τάμήχανα - -ιν -||- -[ν -]ι- -]ν ώ 

ὁμτῶν' φθίνει γὰρ, καὶ µαραίΐνεται νόσω. κ -]ν -]- -ν -ᾗν -]ν ὃν 

Παρειμένη δὲ χειρὸς ἄθλιον βάρος, 905 Ἱν-]ν-|ν -ν-ν-ίνν " 
“ δὲ / Δ 2 / 5 ψΕ ον 

ὅμως 9ε, καίπερ σμικρὸν ἐμπνέουσ ἔτι, ἓν Ι [ν ἦν -ᾖ[» ώ 

βλέψαι πρὸς ἀυγὰς βούλεται τὰς Πλίου, - -]ν [τιν] -Ίν- 
: 5/ 5 3 φας / φ ῃ πι 
ὡς ὀύποτ ἀὖθις, ἀλλὰ νῦν πανύστατον ἵ. -[» -ιν -» -ν -]νν 

ἀκτῖνα, κύκλον 9) ἡλίου προσόψεται. --ιν -|--ἰν-ιν [ων 

᾽Αλλ᾽ ἔτμι, καὶ σην ἀγγελῶ παρουσίαν᾿ 210 |--ν---ἰ--ιν-]-- 

ὂυ γάρ τι πάντες ἐν Φρονοῦσι κονράνοις, --]ω -ᾖ» -]ν -ν -ἰν ὧν 

ὡστ᾽ ἐν κακοῖσιν ἐυμενεῖς παρεστάναι᾽ -ἳ -|ν -ην -τν -ἷν -] ο Ψ 

σὺ ὃ ἐν παλαιὸς δεσπόταις ἐμοῖς Φίλος.. |» -]ν -]|- -]ν -ν -]υ ω 

τΗΕ ΟΠΡΕΠ, ΑΝΏΌΏ ἘΝΕ6ΙΙΙ59Η ΑΟΟΕΒΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΧΟ. Ἠπου Αδμήτος στενάζει τοίσιδε κάχοις ει χε” σφε στερηθήναι έσθλης γυναίκος; ΘΕ. Κλαίει : : 
ΥΕ έχων φίλην αχοίτιν εν χέρου, Ναιλίσσεται µη προδούναιν ζήτων τα αμκήχανα" γαρ Φθήει, και 
µκαβαίνεταινόσῳ. Δεπαβείμενη ἆθλιον βάρος χείροςν δε ὅμως, καίπερ εμ.πγεούσα έτι σµίκρον, βού- 
λεται βλέψαι προς τας αὐύγας ἥλιου, ὧς ούποτε αὖύθις, άλλα νὺν παγύστατον προσόψεται ακτίνα 

τε κύκλον ἥλιου. ΄Αλλα είµι, και ἀγγελω σ”ν παφούσιαν’ γαρ ου τι πάντες Φρλούσι ευ κοίραγοις, 
ὥστεεν κακοίσι παρέσταναι εύωτνεις' συ δε ει παλαίος φίλος έµοις δέσποταις. 

ΤΕΑΝΡΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ΟµΠοπυ5. βυτε]γ Δάπιέίι5 ϱγοαπς 
γ6ξι ο{ Πὶ9 εχοε]]εινέ υηῖ[ε ὃ 

αἲ ἔμθςα Π]]ς, Ι((παί Ἶς Πιιισί ϱε Ὀς- 

ἘΕΜΑΙΕ ΑΤΤΕΝΡΑΝΤ. Υ65,Πε Ψεερς,---Πο]άϊπο Πῖς ἆεαγ «Ροι1βε 1η [5 
Γης; 4η4 πε ἱΠπρίογες Ώεγ ποί {ο Ίεανε Είπα, αθκίησ ἱπιροδδρ!]τίες: {ου 
«ηε ἀγοορς, απ ἰ5 νγαδίεάἆ αἵναγ ΡΥ εἰοκηεςς! 

Βυι [αἰηίίησ, α ἡγείομεὰ Ὀυγάεν ου Ὠἷς ἄΓΠη, γεέ 5Μ111, (ποισ]ι Ὀτεαί]ι- 
Ἰπρ οΠΙΥ {εεΒΙγ, «Ώε ἵ5 [αἱη {ο ΊοοΚκ αροη {16 ταγς οΓίῃε οτῦ οἱ ἀ4αγ,---ας 
ΠθνεΓ ασαἴη, Ὀμί ΠΟΝ {ου εἶιε Ἰαδί (πε, αΌοιί {ο Ώε]ο]ά ἴπε Όεαπι απἀ 
{8ο οί {ῃ6 δη | 

Βι! 1 νν]]] νο, αηά αΠποιΙηοε (11γ Ργεδεποε: ΓΟΓ 1 18 ἵη πηογίδε αἲ] νο 
ν]δΏ ννε]] (ο (Πεῖγ]ογά5,---5ο ἃ5 ἵπ (Πεῖγ αβ]ιοίῖοης (ο οοπηε ΚἰπάΙγ υπίο 
ἔπεπῃ :----ἴΏοι, Πούμευεν, αν ο οἱᾷ α 
απέ,τεραϊγίπς {πίο ἐᾖε ραίαοε.] 

(Γιεηά {ο πιΥ πιαρίετ. [Εχέ 41οπ- 

900. Ἰμαδσας, Αἱάῑδ, Διιὰ 5οπ16 οἵἶιθις , Εἶοη οΕ ἐΠί5 ]ἶπο απά ελε ποχέ,ατς, ζητῶν' 
μανε τοῖσω, αιιά Ἰαδσιανε, ποια Μοηχκ. 
Ίνας {ο[]οννθά, τοῖσι». 1 Ίνανο ανναγς τθ- 
Ραγάεἆ (ὶ5 ννογά 45 ννγοησ]Ιγαεοθηίεἆ η 
οϊιίους, ---(οταβπαιιο]ι ἂν {πε απίερεηπυ]{ 
οξηυ ἀῑθεὶς ννογᾶ νυαίενεΓ σα) 681ΤΥ ἃ 
οἴτομπιβεχ. ΒαΓηςς, {Γοπ] πἹετθ «ου]6ς- 
τα, 6νθβ 15 στενάζει) ὁτσιν. 

903. Ἐου χεροῖν φίλην, Ἡ ακοβε]ά οά1ίεά 
χεβοῖν φίλα, Ὀπῖ ο πο αιέμου](ν. 

908. προδοῦναι, βἰπιρΗοἰίθτ «΄ ἀεξότεγε ; 
ύδιι γατ{ς»ίππο, αἵ ογέἀϊπιιις Ἠ/αἰκοΠό]άῑο : 
φοἆ {άεπι ρ]άπὸ αἰσιήβσαί {η{Γὰ, νετ.258, 
μὴ προδῶςτ---θΐ νθῖκιι 285, μὴ τλῆς µε προ- 
δοῦναι. Βαρίβεϊπιὸ νεγιόπά ση ο8ί, “ {οὐο 
/αἰέ]]εβς έο ΟΥ {ο αὐαπάοπι”'----αε 1η Ἠᾶο {ά- 
υα]ᾶ, νν. 1861, 501, 675. 1078. Μονκ. 

304. Μαιήα»’5 γεαάῖηρ απᾶ ριπείτια- 

Φθίνει γὰρ καὶ µαραίνεται, γόσω παρεικένη γε, 
χειρὸς ἄθλιον βάρος. ΕΛΠΙΦΙΘΥ ννα5 ο ορίΠΊοη 
{μαία νειοε 15 γγαηθῖης α/ἴθγ βάρος, απά Ἡι 
{]ς εεη(ϊπιεπί ΝΤοηπ] Ιπάεεᾶ αΡΡεαΓΒ {ο 
8οσογα ννι Πἴπῃ, 

907. Ιη5ίεαᾶᾷ οΓβλέψαι πρὶς ἀυγὰς ἡλίου, 
ννε ππεοί ἵη 5ευογα] ο1ΠἱοΠς ΥΠ κλέψαι 
προσαυγὰς ἡλίου, έο δέεαὶ ϱἶαποες ϱῇ έλιοσιιη, 
1{ προσαυγὺ Ὦθ (νν]ς]ι ἱ5 απεςΠοπαΡ]θ) α 
Ἱεσ]πιαίε νγογά. 1 Ίνανε (Γαηβ]α{θά ἥλιος 
ἵπ (π]ς ης, “ ογῦ ο ἀαγ,”'---Όεεααδε {ΐπα 
νογὰ ἔέ διπ” οςσΓ8 8βαίΏ 80 ΠΘᾶΓ. 

908-9. Τμε86 {νο 1Πθβ, νυ]1 {11 προσόφψο- 
Μαι {ΟΓ προσόψεται, οεογῖη Ώιε Ηέσιρα, 
ὑοίπς ος ἐλαί ρίαγ νθιςες 411 απ 412. 

919. παλαιὸς φίλος, ΗΕΕΓΑΙΙΥ, απ οἶάεπ ΟΥ 
α υείεταπ/γἱεπά---α [γἱεπᾶ ϱ/ ἰοπς δίαπάἰπῃ. 



ΑΛΚΗΣΤΙΣ. 914. 

Χο. Ἰὼ Ζεῦ' τίς ἂν πᾶ πύρυς κακῶν [Στροφή α.] ν--ν -]- ω-ν- α΄ 

γένοιτο, καὶ λύσις τύχας, ϱ]5 |» -ι» Ἵ[ν-- - β 

ἃ πάρεστι κοιράνοις ; ̓Εξ- - ν|- νἰ--|- - γ 

ἐισί.σις ; Ἠ τεμῶ τρίχα, λα, .. "ιν .. ο” 

καὶ µέλανα στολμὺν πέπλων ἵτνν-ι--]- - 8 

ἀμφιθαλώμεθ ἤδη ες νν -ιν -]- ἅ 

Δῆλα μὲν, φίλοι, δηλά γ΄ ἀλλ) ὅμως φοο - ν.νω -- ώ-ῥα4 - 

9εοῖσιν ἐυχώμεσθα, 9 εῶν υ ντι τιν- 9/ 

ουν γὰρ δύναμις μεγίστα. 
ε] 2 Ν 

Ω ᾽ναξ Παιαν, κ ας κ » 

ἐξεῦρε µηχανάν τιν Αδμήτω κακῶν' --[ν-ν-ι----ίν α΄ 

πόριζε δὴ, πόριζε, 93 |ν -ᾖ» -ν -ν μ’ 

καὶ πάρος γὰρ τοῦδ ἐφεῦρες' -ν]|--ἰ-ν[-ν ον 

λυτήριος ἐκ 9ανώτου γενοῦ, “-Ινν-[νν -ἰν- ἕ 

Φόνιόν τ) ἀπόπαυσον Αίδαν. νν-]νν-- -|- τ 

Παπαὶ φεῦ, παπαὺὶ φεῦ’ τω" ίώ' [Αντιστρ. α..] ν--ν -]- ν-ὤ- ο. 

ὦ παῖ Φέρητος, ὁἳ ἔπρα- 990 |- -|» -[ν-ι»- β’ 

ἕας δάµιαρτος σᾶς στερηθείς. 2 ν|- »]- »|- κ γ΄ 

ΤΗΕ ΟΗΡΕΠ, ΑΝΕΡ ΕΝΟΙΙΘΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΧΟ. Ίω Ζευ' τις πόρος κάκων, και λύσις τύχας, ἆ παρέστι κοίρανοις αν πα γενοίτο; Τις εζείσι ; 
Ἡ τέµω τρίχα, και αμφιοαλώμεθα ἤδη µέλανα στόλµκον πέπλων ; Μεν δήλαν Φίλοι, γε δήλα" άλ- 
λα ὅμως ευχωμµέσθα Ῥεοίσι, γαρ δύναμιις Ῥέων µεγίστα. Ω άναξ Παίαν, εξεύεε τίνα µήχαναν κά- 
κων Αδμήτῳ' ποείζε δη, πορίζε, γαρ και πάρος εφεύρες τούδε' γέγου λυτήριος εκ «άνατου, Τε απο- 
παύσον φόνιον ᾿Αίδαν. Πάπαι φευ πάπαι φευ' ίω' ίω' ὦ παι Φερήτος, δία επράζας στερήθεις σας 
δακάρτος. 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ, 

Οποκυ».Ο άρίίεγ! ναί πχεαης οΓέ5σαρε {Γοτη {Ίεςε ον]]ς, απά ἀείῖν - 
εΓαηοε {Τοἵη {πε {ογίαπε (αί π{ίεη ἆ5 ΙΠΥ Πηαδίευ, «αἨ ἴΠεγε ἵῃ αΏΥ ἵΥαΥ 
Ρε ὸ ΙΙ 4ηγ αγίςεὲ ΟΥ πιεί 1 5Ώεαυ ΠιΥ 1οςΚ5, απά οἰοί]α πιε εγε]οπς 
ΙΏ ἐἶλεκαῦ]ε αγΓαΥ οἱ ραγιπεηί5 ὸ 1: 15 Ιπάεεά ρἰαίη, πιΥ Γεηάς; γες 1ί ἵ9 
Ρἰαίη! αἱ πενεγίηε]εες ]εί 5 ρεαΥ ἁΠίο (πε αοάς-- {ος {ηε ρου εΓ οΓί]ιε 
(ος 15 πλοδί πιρηίγ! [πεεϊηρ.]Ο1 Κπςσ Αρο]ίο, ἀενῖθε 5οἴηε Γγειπεάγ 
[ου τε αβ]1οίῖουις οἳ Δάπιόιως:---αϕἁ πιζΠ]δίου 1 ενοῦ ΠΟΝΥ, αφ απἰηϊσιεγ 11, 
εεείηρ-(]αῖ α[ογοίίσιο (Πο ἀενίδεάεεί ἰ]ής: Ώεσοππε ους ἀε]ίνεγεν {γοιι 
ἀεαί[, αηά είαγ (Πο πωυτάετοι!ς ΡΙήΐτο. [Εἱ9ἵπς ρ.] Η6Υ ! αἰας! ΠεΥ ! αἰαν! 
νο! νο! 0 κοη οἱ ΡΠέτδς, Ίχουν ἴἶποι Ἠαδί Γαγες---Ὀείης γε Γι οΓίΏΥ ν ές! 

914. Τη ΑΙάμς απ ά ἵῃ πΙαΏΥ Ιαΐου οκἷ- 
{ουδ νο ΕΠ πῶς {ου πᾶ. Μαϊι]ήαἜ ]ος- 
ἴἴομ ἰς ὦ Ζεῦ, πῶς ἂν πόρος κακᾶν--- 

910. Μιδρτανε (αμά νἩ ἐ1ς οΟΠΟΙΓ- 
γοποςῬ ΟΓ ἔνο Μ55,) ο ]ίεὰ πάµεστιν απ 
κοιράνοισιν. Αἰ]λοιιρ]ι 1 Ίνανο ρἵνοη ἔέ ππα- 
{ον” ἵῃ ἴ]λ Ἱπρυ]αγ α {1ο (γαηφ]αίίοη ος 
κοιράνοις Υεῖ Ὀοί]  πιαδέέ απά πιϊδέγεςν 
ἃρε Τη [1ο οσἱρίπα] ννονά, Ἱππρ]]ες, 

917. 1Π πιοδῖ εΦΙΠίοΠ», (ηαγ Τ ὑο]ονο, 
ἵ αἰ]---ν ἴἶλς εχεορίΊου οἱ Εγ[ιι 9 
απ Μαϊτλ{ας,) (ιο γομςίηρ 18 ἔξεισύ τις. 

918. Τ]ιεδαδίοανταν ο ϱαγπιοπί» {ον έλα 
αγγαν ο δαδίε βαγηΙΘΙ{Ν. 

919. Μαι(λία: Ἰια ἨθΓθ ἀμφιζαλώμεθα 
δὺ, οοΠ{ΓΑΓΥ ἴο ἴηε πείτε; Ταξας, ἀμφι- 
ϱαλλώμεθα, θηιιαΙ1γ ϱαἆ. 

ϱ50. ΠΠ 5ενογαὶ ες 11ο (μή νθυςε απά 
ενα γοπιαίηά6ς οΓ 1ης δἰτόρ!)6 ατθ αρδίσιι- 
ο 1ο ἴ]ια Εοιπαίο Αιιοηόαυἲ,---ν]λο ἶδ αἲ 
Εμ πι ΤΠ ιο ρα]αςθ. 

96. Νου] δαλ, “  Γογιάςεε Ιοσόπἆπιι 
τοῦτ᾽ Ρίο τοῦ». ΑΙ νε οπά οἱ εήξ Πιο, 
να, η πηΐδοη νι πα Ό]κ οἱ ΔΤΡΑ. Ίνας 
καὶ νὸν, απ αάά 11ο Ὦθ 11511 6ΘΕΗΡΙΙΓΕΡΒ. 

499, 8ενεγαὶ ἀῑβογευί τοαίπρς ο (119 
νθγεςθ οςςσΓ. 

990. παῖ Φέρητος, ΠΆΠΙε]ν, ᾿όπόέιφ. 



26 9399. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

᾽Αἲ, ἀῑ' ἄξια καὶ σφαγᾶς τάδε, . -|- υν -[ν -[νν γ 

καὶ πλέον Ἄ βρόχω δέραν -νν -» -|- - ν 

ὀυρανίῳ πελώσσαν - μή -[» -|- 

τὰν γὰρ ὀὺ φίλαν, ἀλλὰ Φιλτάταν 9δῦ |-ν-ν-]---ν- /΄ 

γυναῖκα κατθανοῦσαν ἐν υτν ιν -ινν 9/ 

ἅματι τῷδ ἐσόψει. -ωω -ᾖ» -|- νά 

Ιδού" ἴδου" ν-ν- ἵ 

ἆδ ἔκ δόµων δη καὶ πόσις πορεύεται. --]--]--ἰν-Ιν-ινν α 

Ῥόασον, ὦ στέναξον, 940 |ω -|ν -ἷν -[ν μ 

ὦ Φεραία χθὼν, ἀρίσταν τν]|- -ᾖ-ν]|-- τς 

γυναῖκαω μαραμοµένα»ρ νόσω "-]νν-ον-ν- ἕ’ 

κατὰ γῶν, χθόνιον παρ ᾿Αίΐδαν. νυν νυν -ἷν -|-- κο 

συν] Ίνν-|-- ᾿Ούποτε Φῆσω γάµον ἐυφραίνειν 

πλέον Ὦ λυπεῖν, τοῖς τε πάροιθεν ων -|- -|-ν »|- κ 

τεκµαιρόµεγος, καὶ τάσδε τύχας [εν -Ι-τίνν- 

λεύσσων βασιλέως, ὅστις ἀρίστης -σ]εν-(-νν]-- 

ἁπλακὼν ἀλόχου τῇσὃδ, ἀθίωτον »ν-]νν--νν]-- 

τὸν ἔπειτα χρόνον βιοτεύσει. νν-|υν-]νν -ἰ- 

1ΗΕ ΟΒΡΕΒΕ, ΔΝΡ ΕΝΟΗΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Αιγαι' τάδε άξια και σφάγας, και πλέον η πελάσσαι δέραν ουράνιῳω βρόχω᾽ γαρ ου ταν φίλαν, ἀλ- 
λα Φλταταν γυναίκα εν τώδε όµατι εσόψει κατθαγούσαγ. Ίδου" ἴδου ἄδε δη πορεύεται και πό- 
σις ΕΝ δόµιων. Βοάσον, ω στενάζον, ω Φεραία χθων, αρίσταν γυναίκα µαραμόµεναν γόσω κάτα 
γαν πάρα χθόνιον ᾿Αίδαν, Ούποτε Φήσω γάμµον ευφεαίνειν πλέον η λύπειν, τεκµεαιρόµενος τε τοις 
παροίθεν, Ναι λεύσσων τάσδε τύχας βασίλεως, ὅστις ἁπλακων τήσδε αρίστης άλοχου, βιοτεύ- 
σει τον χρόνον Επείτα αθιώτονο 

ΤΕΑΝΘΦΙΗΑΤΙΟΝ. 

Αα! αἰαδ! Τῃεεε (μΐησς ννοιι]ά Όε 5α/Πο]εηέ ο81196 εγεη {ΟΥ 5εἰ{-ηλὰΓ- 
ἀες---απά (πεγε ἵ6 ΠΊοΓε απ {ΟΥ ν/ΠΙοὮ (ο (γιδί οπε᾿5 πες Ιπίοίτε 516- 
Ρευάϊηρ ηοοβε: {ος ποί α ἆεατ, Ῥαί α πιοςί ἆεατ υγ][ο γη] (οι Ο1ῖς ἆαγ 
ες ἀεαά ! [1,οο]ῖπρ ορροτέωπεῖγ ἰοιυᾶ» έ]ιε ραίαςε.] Βε]ο]ά,--- Ὀε[ο]ά: 
8Ίιε ἵβ Πο” οοιηίησ, αηά πετ Παδραπἆ, {γοῦῃ ουί ίπε Που5ε! ΟΤΥ ου(, ΟΠ! 
Ὀευναί], Ο Ιαπά οἳ ΡΠέγδ», {ηε Ρεδί ννοπαῦ προῃ Εατίῃ, νναδἰεά ἆονη Ὁγ 
5ἱοΚηεβ {ου 5υβίεγγαιεᾶη ΡΙά{οἱ 

Νενευ ψῖ]] 1 ανετ ἰλαί πἉτγίαρε Ὀτίηρς ΠΊοΓθ 1ο (πας στῖεί,----{ἴοται- 
ἴπσ ΠΥ οοη]εσίμΓες ΡοίΏ {Τοπ] ρτίος εγεηίς,---απά οἩ οὈφετν]ηρ (Π]6[οΓ- 
ίσυε οΓίήε Κίπσς πο πηεη Ἶς ἴπας ]οβί Πἱ5 Πιοδί εχοε]]επί «οΠςοςί, ηῇί 
Ιίνε α ἰι{ε ἰΠεγεα[τεί, πο Ψογίγ {ο Όε οαἰ]εά Ἠ[ε! 

933. ἄζια καὶ σφαγᾶς τάδε, Ι00Γ8118 ἔἶιοδε 
ἐΠῖπρς ευεπ οἱ εἰαιρβίεν. 

999. Ἐνειγ εἀϊ(ῖοη (Τ Ὀε]ίενε) Ὀδίογε 
ἴιαί ος ἩΤιδσγανς, Ίιᾶν πλεῖον, αΡαϊηςί {]ιθ 
ΠπθίΓθΘ, ΕΟΓ δέραν αἰἰ ανθ δέρην. 

984. πελάσαι όΠιπθς ρταέίεν Οἱ [όγά]- 
πο, αή ὃ ΜιιδρτάνΙϊ επιεµάαίἶόμε ἀέά1έ 
πελάζει:γέο(ἴὴς Εν{άτά {ἴπβ πελάσσαι:Ρθ- 
πη]μάτο σ ἵπ πιέ]οῖς Μουῖ{. ἈΤονκ. 

258. Τ]οῬε ννογάἀς ατε ἵη πιαΠΥ οορίε5 
ναρῦηςσ, Ἀιδργανε {ηδενίεά ίπεπῃ {Γοπά 
ἔνο ΜΕ. ἵπ (χε Ιρταχν αἲ Ῥατῖς. 

999. Ἐου ἄδ Μ5Ρ. απά οἁ[(ίουθ Ώανο 

Ἡδ', ΕΠΙΡΙΕΥ οοπ]θοίαγοά καὶ δὺ πόσις, απὰ 
Βοπιβε]ά χώ (χὼ) πόσις. 

Φ41. Μου]κ εἀϊ(ε [τὸν] ἀρίσταν: (8ἱ8- 
{οτά αιιά Μα ( (μίας, ἀρίσταν τάνδε. 1 Ώανε 
{οἱ]οννοά Ετίιγά(. 

448. ΟΟΠΙΓΩΣΥ {ο ενετγ Μ5. απ εαΙ- 
Που Μου] Ίαν ΡΊνεη γᾶς {ΟΥ γᾶν. “ Ὀέ- 
41,” 84γ8 ἴνθ, “' ροείπ]άπίε δεπίέπ (18, κα- 
τὰ γᾶς, διὺ {όγγαπι.) 

Φ47---8. Τη «ονεταὶ εἀ1(ῖοηφ {1ε τοαά- 
1ΠΡ ἶ5 ὃς ἀρίστης ἀμπλακὼν ἀλόχου, Ὀ841γ. 

Φ19---9. ἀδίωτον τὸν ἔπειτα χέόνον βιοτεύ- 
σει, Ίιε ιοῦ]] Μένε ιο ἐἴπιο ἐ]ιογέφ ἵε ἰ1γεἷεσφ, 
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ΑΛΚΗΣΤΙΣ. 

"Άλις, καὶ Φάος ἁμέρας, [Στροφή β.] 980 |-ν ν]- ω ν|- ν|- α’ 

ὀυράνιαί τε δῖναι -ννω -[» -[» β΄ 

νεφέλας δροµαίου--- υν-ν -|- α 

ΑΑΜΗΤΟΣ. 
. αρ Δ Ν Ά / . / 

Ορα σεκαµε, δύο κακῶς πεπραγότας, νσΙνσΙμν κ» ἰν -ἷνν 
ὀυδὲν 9εοὺς δράσαντας, ἀνθ ὅτου 9ανεξ. (--ἰ- ---Ιν-ιν-ι-- 

ΑΔ. Γαϊά τε, καὶ µελάθρων στέγαι͵[ Αντ. β’.] 2055 |-νν]- ντ] -νιν α 

νυμφίδιαί τε κοῖται νυν -ν -]ν β’ 

πατρίας Ἰωλκοῦ--- νν -|» -[- . 

ΑΔ. Ἔπαιρε σαυτὴν, ὦ τάλανα, μὴ προδῶς' ν -[ν -]- -|» -[[ν -[ν - 

λίσσου δὲ τοὺς κρατοῦντας ὀικτεῖραι 9Φεούς. --ν -ᾖ» -ἰν -|--ἰ- - 

ΑΔ. Ορῶ, δίκωπον ὁρῷ σκάφος [Στροφὴ γ.] 260 [ν -[ν-νν-ινν ος 
/ Δ ΔΝ - 

νεκύων δὲ πορθμεὺς, νὰ «|» -|- β 

ἔχων χέρ᾽ ἐπὶ κόντω' Χάρων μ ν -ν ν ν]- -]ν ἃ γ΄ 

Ἴδη καλεῖ" Τέ µέλλεις |- -]» -ἷν -|- ὴ 

ΤΗΕ, ΟΒΡΕΒ, ΑΝΏΡ ἘΕΝΟΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΑΛ. Αλιε, Ναι φόος ἅμερας, τε ουράνιαι δίναι δροµιαίου γέφελας---ΑδΔ.----ὅρα σε και έµε, δύο πε: - 
πράγοτας κόκως, δρασάντας οὖδεν 3έους, άντι ὅτου Ἀάνει.ΑΛ.Τε γαίαγκαι στέγαι µέλαθρων,τε 
νυμφίδιαι κοίται πάτριας Ιώλκου---. ΑΔ. Επαίρε σαύτηγ, ω ταλαίΐγα, µη πεόδως' δελίσσου τους 
κρατούντας Ῥέους οικτείραι. ΑΛ. Ορῶ, ὅρω δικώπον σκάφος" δε πόρθµευς νέκυων έχων χέρα έπι 
κόντω" Χάρων ήδη κάλει με’ Τι µέλλεις» 

ΤΕΑΝΘΙ.ΑΤΙΟΝ. 

ΑΙΟΕΣΤΙΣ. [ Επέετῖις το] απσιᾷ δίερ, αέίεπαεᾶ ὃν ιεγ ἔτυο εἰτ[άγεπ, απιά 
Ιεωπῖπρ ο Ίιε Μσύαπά 5 αγ. ]ΟΌ Ῥαη, απά (πο Ισ]ί ο{ ἆαγ, αὐά γε Ίησα- 
νεΠ]γ εἀἀ[ες ο[ίπε βεεί]ηρ οἰοιάς---ΑΡΜΕΤΟυς. [Ηοδέ ογγοω/ι(ζη. ] Βε- 
Ιοἱἆ» (ὗεε απά πε, {νο ογεαί!Γες ννγείο]πεά]γ αἰγοιιπηδίαποεά,---Πανίης 
ἆοπε πουρΗί υπίο {Πε (οἆς, {ογ ψ'΄Ἠ]ο] (ποια εἴπου]άεςι οἱεῖ! 

ΛΙΟΕΡΤΙ5. [ Ρἱεοιδίν.] Ο Ἐαγί]ι, αιἀ γε γοοίβ οΓίΏε ρα]αςε, απά (οι 
Ὀτίάαἱ Ὀεὰ ο/ΠΙΥ παϊϊνε Τό]σος----! 
ΑΡΜΕΤύς.ΟΠεεγ {Πγδε]{1Ρ, Ο Ἡαρίεςς οπε,]εανε τε ποί: Ῥιί επίγεαί 

ἰπε Ρρον/εγ{α] (οἆς {ο Ώανε ΡΙ(γ! Αποζδτις. [1 εἰἰγίοιοίψ.] {5εε, 1 5εε {]λε 
ἴπνο-οαγοεὰ Ὀοαί: απά Τε Γεγγγπια οΓ1]1ε ἀεαά, Πο]άϊπς [5 παπά προ 
ἴπε Όραί -μοοκ:---Ομάτοη ενεΏ ΠΟΥ’ σα1]ϐίο τηε :----Η/ὴψ ἀοδέ έ]ιοι ἀῑείαν 

955. Τηε ποπρἰπα(ἶνο {ο ὁρᾷ,(α5 ὑΤουκ 900. Ρενεταὶ Μ55. Ἰανε ἐν λίµνα αἴτοι 
οῦδογνο»,) 15 ἥλιος, Ὀδίηρ {1 κ Ὀείαπ{ῖνο σκάφος. Ἱ.α5σατ οπη {1ης (ἶιε 5εςοπά ὁῶ, 
ῄτδί πιοητίομος ὂν Αἰοόκίῖ8.---Δύο κακῶς 
πεπεαγότας, {100 τε ε]ιεᾶ 1 οἰγοιπιδέαποκά 
ο, εαίιγεδ---- {100 ΡΕΤΝΟΠΦ ἵπ ιροΓαἱ μἱὶρ1ιέ. 

957. Μπδρτανο {ΤΟΠ ΜΑΝ. οὐ {τεὰ πα- 
τρώας. Α]4Ι15 185 πατρίας, ΝΠΙοἳ ἴἶλε Πιθ- 
ἴτο τε(ι]τθἙ.---- Νου], ν τείογεηςο α5 
νι ε]] το 15 νογεο ας {ο ἴ]ιε {νο Ὀο/[οτο [ε, 
ΒΑΥΝ :----ἒέ οἱ ου τά πτῖ νίδαι τί, ἁ 11ος Ε] 
νότειις ἀἰδιή υπ Ρότονπτ:---- 

Γαῖά τε, καὶ µελάθρων Ἰ]-νν -]---- 
στέγαι, νυμφίδιαί τε κοῖ- υ--||--ων -] -- 
ται πατρίας Ἰωλκοῦ.  Ἰ-ών-]ν-]- 

εἀ ία Ιππρ]Υ : ὁρῶ δίκωπεον σκάφοςἒν λέµνα. 
969. ΟἨγοἨ ννὰδ ΓΕΙΤΥΠΙΑΠ ΠΡΟΠ {Πε 

Βιόρίαῃ Ἰακθ, απά (ταηδρογίεά ἴῑε 8ου15 
οΓ {16 ἆεαά α6ΓΟΒ8 {πε εαῦ]ε τίνετς Βίψςκ 
αμά Αεηθτοῦ. Ηἰ5 υοαἳ, Ν]σ]ι γνας ενεΓ 
α (ηνογιίο κα Ὀ]εοῖ νι Τ]ιε ροείς, ἵ9 ίηγος 
εἶπιος πιθπ!οπεά 1η {μῖ5 ρίαγ: οἱσ. Ώετει 
απά ἵη νογςες 371 απά 451, Ὀε]ουν, Μαί- 
(πέρ 6Πς]05Ε5 Χάραν ἵπ Ὀτασκείς, η 1η)ᾶ- 
τς (ναί Ίνα (οαρυῖ, ας ἈΤου]ς δεεπῃς αἶδο 
(ο νανο {ουσ ἴναί 1η]ς ννοτὰ ἀἷὰ ποί 
ο σ]μα]]γ υεἰοῦρ {ο ἴἶε {εχί, 
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“ Ἐπείγου" σὺ κατείργεις τάδε. Τοῖα σττνιν-- ντν ε 

σπερχόµενος ταχύνει. Φθῦ |-νν -]ν -]|- 4 

ΑΔ. Ὀίμοι' πικρών γε τήνδε µοι ναυκληρίων --ἷν -» -ἰν -|- -ἰ-- 

ἔλεξας. Ὢ δύσδαιµον, ὅα πάσχοµεν. |ν -Ί--ι- -]» -[ιν -ἰ» ν 

κ ΑΛ. Αγει μ, ἄγει μέτις (ὀυχ ὁρως ο) [ Αντ. γ΄] ἵν -[ν «ιν υ-|ν- α 
γεκύων ἐς ἀνλὰν' ΑΝ -]» -[- ϱ’ 

ὑπ᾿ ὀφρύσι κυαναυγέσι 2τ0 |» -Ινν]ν-|νν γ΄ 

βλέπων πτερωτὸς Αίδας. "-]ν-ίν-|- 3’ 

Τί ῥέξεις: "Αφϕες. Οίαν ὁδὸν ἆ δει- υ-τνιν-τνήν-- 

λαιοτώτα προθαίΐνω. να ος ς 

ΑΔ. ᾿Οικτρὰν Φφίλοισι», ἐκ δὲ τῶν, µάλιστ᾽ ἐμοὶ, -- -ιν -ᾗι» -ᾖν -[»-]ν - 

καὶ παισὶν, ὁὲς δη πένθος ἐν κοινῶ τόθε. 215 |- -ιν -]- -] ν -]- -]» ν 

ΑΛ. Μέθετε, µεθετέ μ ηδη" [Ἐπωδός.] [ν ν «{» ν -- ὦ 

χλίνατέ µ, ὃν σθένω ποσίν' -ων -[ν -[ν ν 

πλησίον Αΐδας, σκοτία ὃ -νν--νν- 

ἐπ᾽ ὄσσοισι νὺξ ἐφέρπει. υ-ν]-ν|-- 

ΤΗΕ, ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΠΓΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Ἐπείγου' συ κατείργεις τάδε' τοία σπερχόµενος ταχύνει. ΑΔ. Οἶμοι’ πίκραν γαυκλήριαν µοι γ5 
τήγδε ελέζας, Ώ δυσδαίµον, δία πάσχοµεν. ΑΔ. ΄Αγει µει τις άγει µε (ουκ ὅρας;) ες αύλαν νέ- 
χυωγ' πτερώτος ᾿Αίδας βλέπων ὕπο κυαναύγεσι όφευσι. Τι ῥέξεις; Άφες. ᾿Οίαν ὅδον ἆ δειλαιό- 
τατα πεοθαίνω. ΑΔ. Οίκτβαν φιλοίσι, δε ΕΝ ΤωΥ, µκαλίστα έµοι, και παίσι, ὃις δη τόδε πένθος εν 
κοίνω. ΑΛ. Μέθετε µε, ήδη µέθετε' κλίνατε µε; ου σθένω πόσι' ᾿Αίδας πλήσιον, δε σκότια γυξ ε- 
φέρπει έπι οσσοίσι. 

ΤΒΑΝΘΙΙΑΤΙΟΝ. 

ΗἩαδίε / Τ]ιοιι ἀείατποδέ πιο ᾖεγε.----ἩΝ 111 5αςοὮ ν/οτάς γεβειηεηί Ὡς αοοε]- 
εγαίθ» Ώ)εί ΑΡΝΜΕΤΟς. ους ΠπιΥ Ὠεαγί! Α Ὀ]ίίετ νογᾶσε τιπίο Π]ε αί ]εαςέ 
(Π]ς (οι Ὠαδί Ωχεη(Ιοπεά! ΑΠ! Παρ]εςς οπε, γγ]αί νε 5υ{1ετ ! 

ΑΙΟΕΡΤΙ6. Πε ΡΙΊ51ηε---δοππε οηε Ριι/ἱ5 πε (ἀοσί (ποια ποί 5εε 2) {ο {]ε 
Πα[ἱ οΓ{ήε ἀεαά: (Πε ψῖησεὰ Ῥ]αίο εἰαγίης {οι Ῥεηεαίῃ Πῖ5 ἆπςΚΥ εγο- 
Ὀγουνς ! [45 ἐ αρεαΚίπρ εἰί]ετ ἐο Ρ[ήιο ο ἰο 0λάτοπ. ]  Παί νν]]ί ἶλοι ο 2 
1.οοςε {Πίπε Ἰοἱά ! [ Το 4ἀπιέέμς.] Ἡν Ἰιαί α ΊοΓΠΕΥ αΠῃ 1 (Πιοςί νγείς]ι- 
εἆ) σοΐης ! 

ΑΡΜΕΤύ. Απιοιιτη(υ] οηε {ο {1} {γιεπάς---απά οΓ{Ίεδε εερεοία]ἰγ {ο 
Ίηε, απά {ο {ΩΥ ομΙάτεη, απίο νΏοη (Ως σγ]ε{ 15 ΠΟΙΥ ἵΠ «ΟΠΙΤΙΟΗ | 

ΑΙΟΕΡΤΙς. Ὠθβὶςί 5αρροΓίΊησ Της, ΕΥεΏ ΏΟΥΥ ἀεβίςί: ΊαΥ πιε ἁονη,----ἶ 
Ἠαγε ποςίτεησ!ίΏ Ἰη ΠΙΥ {θεί: ἀεαίῃ 15 αἱ Παπά, απά ἀατκ]ίης π)σΏί ογεερς 
ἵη υροη Π]ηε εΥες! [Ηετο 4ἰεέδέῖς δἶπᾗδ ἄοωπ αροπ α εομε]ιῖπ,Γγοπέ οὗ έᾖε 
Λαΐασε, απᾶ 4 ἀπιέέμς οοπέ{μιιεδ πιοδέ αέἐεπέῖοε {ο ᾖεγ. ] 

969. Ἠ/ακεβε]ᾷ Ιπιαρίπεά ἀνλὰν δἱιοι]ά | τα] διιΌδεαπθηί εἀϊίοσς (πουρ]{]εςε]γ αἆ- 
νε ἴλαν---απά ἵνα οοη{γαβί5 {16 γει]αΙΏάες | ορίεά:---τῶν 18 πεγε Ρυ {ΟΙ τούτων. ““Α:Γ- 
ο{{ἱιο δεηίεηΏσθ Ι{] Ἠοπιος, Ἡ. Αα’. 628, | Μει]απη δαγ» ουχ,  Ρτο ρτοπόπηϊηθ 
7, καὶ κυανέησιν ἐπ᾽ ὀφεύσι νεῦσε Κρονίωγ. ὀῦτος νε] ἐκεῖνος πεηαέη{1ῦ118 μὲν, δὲ, 6ἰ γὰρ 

979. Το «ΟΠΙΠΙΟΗ Τεαά]ηρ 15 τί ῥέζεις. | Μουῖί ὀπιπῖρις δεπὶρίότίυις αἀλήρέτε, 
ος ν Πο] ἉΤου]ς εαΥ5: «6 πόβεῖο απ ριαέ-| «9277.Ν ήἱρὸ πέσι--νέτιαπι(άπιε Ιπίέγ- 
5εΏ ῥέζω πάδᾳυᾶπη πευγρᾶγ]ηϊ ΑῑοΙ.” | ρτείε φιιά»ί 5οΠρίΗΠΙ 6βδεί ποσί,--- αιοά 

274, Λ]άιις Πᾳ5 ἐκ δὲ τῶνδε, νυ η] 5ευθ- | ρτόσιι] ἀήρίο Ἡ έμ5 εδῖ. Μονκ. 
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1έκνα, τέκν’, ὀυκέτι δη, 2350 -ν »|- ν -]- 

ὀνκέτι δη µάτηρ σφὼν ἐστίν. -νν]--]- -ι-ν 

Χαΐροντες, ὦ τέκνα, τόδε Φάος δρωτην. -- -[» .. ην »ν]» -|- 

ΑΔ. ὈΟήμοι" τόδ’ ἔπος λυπρὸν ἀκούω, Γ πνν]--νν- - 

καὶ παντὸς ἐμοὶ ανάτου μεῖζον. Γ -ν μ].- νν -|- ο 

Μ., πρὸς σὶ 9εῶν, τλης με προδοῦναιν" οβᾷ--ν μ]- 9 ν]- ο 

μὴ, πρὸς παίδων, ὁὺς ὀρφανιεῖς' Γ - -]- ο -ᾖν πο 

ἀλλ ἄνα, τόλμα᾿ -ωυ -]- 

σοῦ γὰρ Φθιµένης, ὀυκέτ ἂν ἐίην᾽ νι »|- - »]- Σ 

2 λ Ν Χ σ λ / 
ἐν σοὶ ὃ ἐσμὶν καὶ ζην, καὶ μή 

2990 

ΑΛ. Αδμηθ’, ὁρᾶς γὰρ τὰμὰ πράγµαθ ὡς ἔχει : -|ν-||--ἰν-ιν-ἰ- - 

--ἰν-]- -ᾱ -ἷν-]ν- 
᾿Εγὼ σὲ πρεσθεύουσα, κἀετὶ τῆς ἐμῆς ν -Ίν---ικ-ιν -Ιν- 

: | 

ττνσνν-]ν σὴν γὰρ Φιλίαν σεοόµεσθα. 
ο. 

λέξαι Θέλω σοι, πρὶν Θανεῖν, ἃ βούλομαιν. 

ψΨυχΏῆς καταστήσασα φῶς τόδ ἔισορᾶν, σσίν-]|-τιν-ιν-ὶν- 

995 |--ἰν -|--ἰ--ἴν-ἰν- / / Δ 9 - « Δ θ ν 

Θ νήσκω, παρον μοι μη” ανε, νπερ σεὈεν 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗΙ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Τέκνα, τέκνα, ούκετι δη, ούκετι δη έστι µήτηρ σφων. Χαιρόντες,ω τέννα, ὁρώτην τόδε φάει. ΑΔ. 
Οίμοι ακούω τόδε λύπρον έπος, και μείζον έµοι πάντος Ἀάγατου. Μη, προς Νέων σε, τλης πεοδού- 
ναι με᾽ µη, προς παίδων, όυς οεφάνιεις' άλλα άγα, τόλμα᾽ γαρ σου φθίµενης, ούκετι αν είν’ δε εγ σοι 
έσμεν και ζην, και µη γαρ σην φίλιαν σεροµέσθα. ΑΛ. Αδμήτε, γαρ ὄρας ὡς τα ἔµα πράγματα 
έχει, Φέλω λέξαι σοι, πριν 3άνειν, ἆ βούλόμαι. Έγω πρεσθευούσα σε, και καταστησάσα ντι 
της έµης ψύχης είσοραν τόδε Φως, Ἀγήσκω ὕπερ σέθεν, πάρω µκοι µη άνευ" 

ΤΠΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. ώ 

[6 ασἴπρ α[ῇεεμοπαίεἰψ ο Ἰιεγ Πέ]εδοπ απᾶ ἀαιρ]έεν.] ΜΥ εἰ]άτεη, τη Υ 
εᾖΙ]άγεη, πο ΙοΏβ 6 ΠΟΥΥ,---πο Ίοηρεγ πον ανε γε ἃ πιοίἨεγ, [ οεγείο]λίπς 
ομέ θοέ/ι Πεν Ἱαπά».] Εατίηρ ΠαρρΙϊγ, Ο εἡΙ]άτεη, ΠΙαΥ γε νίεν (πε Ιἰσηι! 

ΑΡΜΕΤυΣ. [β]σ]ζπρ πιοδέ ἀεερίψ.] ἩΝ) οεδ ΠΥ Ἠεαγί! Τ ηεατ Πῖς αβ]]οί- 
πρ δρεες],---αά ΠηοΓε {ο ἵπε (απ αΏΥ ἀεαι]! {Ηέἠ επίτεαί.] Ὀο ποί, 
ῦγ ἴε (ος 1 ἱππρίοτε (πες, Ώανε (πε εγιε]ίγ ἰο {ογ8αΚεΙηε: 4ο ποῖ, Ὁ} 
ἔλεδε οἰ]άγεν, ν/ οι ἴποι νΗ{ τεηάεγ ογρίας :----θιαί Γἱ5ε, Ὦε οὗ σοοὰ 
εου{αρς,---εεείηρ-ίπαί, ἰπεε ἀεαά, 1 εἰιοιι]ά πο Ιοησεγ Ὀε,---[ου οἩ ἴἨθε 
ἀερειά νε Ροίῃ {ο Ἰϊνε απά ποί---Ῥεσαιιξε {ΠΥ Ίουε νε αἀοτεὶ 

ΑΙΟΕΔΤΙ5. [ δεγίοιιδίψ απἆ οοπιροδεᾶ(ψ.] Αἀάπιέϊιας, ({ου (ἶχοι ρετοεῖγεςί 
ἵη ναί οοπάΓἶοῦ ΠΙΥ αΠαϊγς ας) [ γηΙδΏ {ο {εἱ] (μες, ετε 1 ἀῑς, υγ]ιαί 1 
ψου]ἀ Πάνε ἀοπε:---- 

1 τεδὲ πρ πιν γεραγᾶ /οτ ἐ]εε, απᾶ οαικίπρ έλεε αἱ {λερτιοε ο πιν 15, 
{ο πτειυ ἐ]ια {ἱσ]έ, απι αὐοιέ {ο αῑς Γου ἐ]ισε, 1 δεῖπρ ἔπ πιν ρουωετ πο {ο ας : 

983. Υήάἱρὸ Ἱπίαεργθίάπ{ας, «έ Ιαόέἰ Ίος 
ἐέπιονι ἐπέεάιπμί :) ἀερόραπε, “ υέυῖ(ο εἰ 
υα]έίε.”. Ῥαγιιώρία ην χαίρων Ἱαπς Ἰαῦότοα 
Ροϊιεβίά(ονη ]απιρ{ά πι πιόπηῖ αἆ Ηἱρρό- 
Ἰγί νετ. 1408. Ἠάδοί φῶς Τα5οάτίς: ὁεῶ- 
τον ό1ηΠΕΒ: 
βλείης αἆ ΑΠείόρὑαπίν Αεματη. νου,ττ8, 
δθούπάθηι ον τρὸ ἀπά]επι πύπφυᾶπι ἃ 
τόν] ἀῑνέγκαπα Εμΐνκο, ἈΤονκ. 

985. Τη ᾖἶοιι ΟΓ πρὸς σὲ Φεῶν, Α]άῑῑ5 ἰᾶβ 
πρὸς τῶν Ξεῶν, Νν ΙΟ] Ὦογεοῦ «ΟΠ ἀΘΗΙΗΝ, 

297. τολµαν, πὂς ἀΙιὸν ογ{δί18 τλῆναι, 

εοἀργασ]άτὸ οδόν τι Ἐλη- 

᾿ (ηᾶπι τλθµι θἳ τλάω ΠΟΠ χδίαη(,) νά]οί 
ἑιδέϊπόγε,-----αἳαν φή ἀἐπι εἰσηϊβοά(1ο ]4- 

Ἱ τὸ κε οχίόπαΤς; εδί εηίπι «  φιιἐἰπέτε, έοη- 
οιγ6, ΠΟΝ ομείάπ{θ νε] ρετίσμ]ο, νε! ρι- 
| ἀότο, νε εορόέτΏΙᾶ, νε] ἀο]όνο ἀπΙπηϊ, νε] 
π]κεγὶσούτάΙᾶ. Μονκ.--- Έοτ ἴἶιε τοεί οί 
ἴἶχε Ιεαγιεὰ οὐ {ους ποίς, 56θ ΗἰδΟΝΏ 6- 
ἀϊτίοη. ΛΙάάς᾽5γοαάίπρ οΓ (9 νθ6γ8ε 18 ἀἐλ- 
λ)᾿ ἀγατόλμα. 

991. Τη Τ 450.18 ἰοχί γὰρ ῖδ παπ/ῖηρ. 
32999. ἐγώ σε 6ΠΙΠΘΑΒ:-- πρεσξεύουσα {επι 

γά]εί ας προτικᾶσα, Ν6Γ. 106. ον. 



90 996. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ἀλλ᾽ ἄνδρα τε σχεῖν Θεσσαλῶ», ὃν ἤθελον, ἵμ -[» -]- -ι» -ᾖ» -]ν ν 

καὶ δῶμω ναΐειν ὄλθιον τυραννίδε, - -ἰν -|- -ν -[[ν -ν ν 

ὂυκ ἠθέλησα ζην ἁποσπασθεῖσα σοῦ - -Ίν -[- -[ν -||- -|» ο) 

ξὺν παισὶν ὀρφανοῖσι' ὀνδ᾽ ἐφεισάμην, - -|ν -ν -[ν -» -ν ον 

Ἴθης ἔχουσα δῶρ., ἓν οἷς ἐτερπόμην. 900 |-- -[» -[» -[» -[» -{» ω 

Καΐτοι σ᾿ ὃ φύσας χ Ἡ τεκοῦσα πρὀύδοσαν, --ἰν-]|--]»-[ν-ινν 

καλῶς μὲν ἀντοῖς κατθανεῖν ἥκον βίου, υ -]ω -[- -|» -- -ν ο 

καλῶς δὲ σῶσαι παϊῖδο, κἐυκλεῶς 9 ανεῖν' ν-ν -|--ἰ» -Ιν-|- - 
η] ἃ 9 ”. 3 / 5 αχ 

µόνος γὰρ ἀντοῖς Ίσθα" κδύτις ἔλπὶς η», υ-ν -|- -ἰν-Ιν-ι»- 

σοῦ κατθανόντος, ἄλλα Φιτύσευ τέκνα. 90ὅ |- -|ν -{ν -|----|νν 

Κἀώγώ τ ἂν ἔζων, καὶ σὺ τὸν λυιπὸν «χρόνον, "ειν -]--ιν-]--ἰνν 

κὸυκ ἂν μονωθεὶς σῆς δάμαρτος ἔστενες, ω -]» -- -]» -[ν -ν ν 

καὶ παῖδας ὠρφάνευες. ᾽Αλλὰ ταῦτα μὲν ω -ἰ» -ᾖν» - [ν -[[ν -|ν Ψ 

9εῶν τις ἐξέπραξεν ὡσθ δύτως ἔχειν. υ-[ν -Ι» -ἰν -|- -|ν - 

Ἔζτεν' σὺ δή µοι τῶνδ ἀπόμνησαι χάριν. 910 |--|ν-|--ἰν-[- -Ινν 
3 / / 5 λ / 

ἀντήσομαι γάρ σ ἀξίαν μὲν ὀὐποτε' --]ν "|- -ἰν -ἵν-ινν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ἄλλα τε σχειν άνδρα Θέσσαλων, ὃν ήθελον, και ναΐειν δώμα όλθιον τυράννιδι ουχ Ἠθελήσα ζην α- 
ποσπασθείσα σου ζἕυν ορφωνείσι παίσι’ οὖδε εφείσακην, εχούσα δώρα ἥθης, εν ὃις ετέρποµηγ. Καΐ- 
τοι ὁ φύσας και ἡ τεκούσα σε προ-έδοσαν, κον αύτοις βίου µιεν κάλως κάτθανευ, δε κάλως σώσαι 
παίδα, και Φάγειν εύπλεως' γαρ ήσθα μόνος αύτοις' και έλπις ην οὗτις, σου κατθαλόντος, φιτύσειν 
ἄλλα τέκνα. Και τεἔγω αγ ἔζων, και συ Τον λοίπον χβόνον, Ναι ουἩ αν έστενες µκονώθεις σης δα” 
µάρτος, και ωρφαγεύες παίδας. Αλλα ταύτα µεν τις θέων εζεπράζε ὥστε έχειν ὁύτως. Είεν' συ 
δή αποµγήσαι χάριν µοι τώνδε᾽ γαρ ούποτε µεν αιτήσοµαι σε ἀζιαν' 

ΤΒΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. 

δέ, αἰλοιρ]ι Ι πὶσ]έ Ίασε πιαγγεᾶ α Πιύαπὰ οι απιοπρ έλε Τλευά]ίαπ», 
(ωλοπι Γωοιμ[ᾶ,) απιἀ Ίιαοε ἐπ]ιαδίέεᾷ α ραΐαςεε Ὀ[έσ οτι γεσαῖ-δτυάν, γεί Ώ948 
ποζτωζίπρ {ο ἴτοε θεγε[ὲ ο) {]ιεε, Ἰοέέ]ι πιή ογρ]ιαπ ελάτε: πεἰί]ετ αραγεά { 
'δε[ᾗ, ἐ]ιοιισ]ι ρουδεδείηρ έιε σἰ/ῖς ο ψοιµέ]ι, πι μωλλείν Ι ιαᾶ αε[ἰρ]έ. 
πα φεί ιεί]ιαὲ δεραί έ]ιεε, απιά δ]ιε τυ]ιο ὃατε ἐ]ιεε, Γογδοοῇς ἐ]ιέο; αἰέ]οιρὴ 

{ού ]ιαᾶ αγτίοἑᾶ αἱ α Εἶπιε ο) γε, ἐπᾶεέά, ωλέη έλευ πιῖρ]έ ιοε]ῖ ᾖαυε ἀῑεα, 
απά Ίιαυε ποὺ ἀε[ίοετεά {]εῖγ 5οπ---απά λαῦε εχρίγεά ωλί]ι ϱΊογὴ: 7ο έ]λοι 
τυέδέ ἐ]ιεῖγ οπ[ν οἰ][ά,----απιᾶ Ίιορε Ἰδαδ έἶιεγε ποπε ἐ]ιαί, ὦ)ι6η ἐᾖλοιι ωυεγί ἄεαα, 
{λε εοιµ]ἀ Ίιαῦε οέ]ιε εἰάγειι / 
πα έλεπ Ι εοιἰᾶά Ίλαῦε ἴτοεᾶ, απιὰ ἐ]ιοιί,----έλιε γεηιαϊπάεγ οἱ οι ἆαφο; απᾶ 

{οι ὠοι]άεδί ποἱ ὂε στοαπῖηρ ἀερτιοεᾶ οἱ ἐν ωίγε,---απά λαῦε λαᾷ ἰο γεν 
ἐλῖπε ογρἠαπ ο]άγεπ / Ῥιέ έλεσε ἐ]ίπρς, ἐγοί]ι, ἠιαέ] δοπιε οπε οἳ ἔλε (οάς 
ἠγοιρ]έ αδοιιέ, εἶναί τί θ]ιοιίά δε ἐλιις ! 
[ΠΩ σγεαί γεδἰσηα(]οη.] 6 1έ 5ο: ἆο ἐ]ιοιι, ᾖιοιυεύσΥ,γεπιεπιῦεγ {ο ππα]ε 

ια ΤΕίΜΥΠ ΓΟΣ ἐλίς,---δεεῖπρ ἆ δ]ιαΙἰ πευεγ, πάεεά, αδᾗε έ]εε /οτ απ ἐφλμαί οπε, 

φ96. ἄνδρα τε σχεῖν,---ιπάθιςῖαπάὰ παρόν | οοπιεέο ἔ]ιοπι ο) ἰέγε, 1. ϱ., ἔ]ιει ὑεῖηρ αγγυεᾶ 
κοιν Τερεαίεὰ {τοπι (ηε (ογεροῖπρ νειςθ, | αἲ ἐ]ιαί αἀναποεά αρ ο. 
ἐέ τοα {πι γη Ροιδετ (ος ταἴ]16Γ, {έ ἶ5 ἐπ ή 808. φυτεύσειν δἀ[ί]όπος άπίε Μιβρτά- 
Ροιοργ) έο ]ιαὈε α Πιιβναπά, εἶναι ἶ5, α[έεν ἔιν ! νίππο,---γοςἱαπηάπίθ πιέίγο: πόπιο, έπλη, 
4θοξαδε, ὐ δι[) ον ἴπς έ[ιες έρ ας {/ ἴ εἴιροδε | μόαἰὸ Βαγπέείυτη αήἀῑεί---ἀοεέπίθιι φυ- 
{ο γείγαεί πή εοπδεπί {ο ἀἱε/[ογ ἐᾖεο. τεύειν ΡΠΠΙᾶΠΙ ρτοάάεςιο. Ν 6ΓΡΙΠΗ φιτύ- 

800. ἥθης δῶρα, ἔλιε ο ἰ[ἱ9 ο /οαξ]ι, Παπηθ- | ειν 1η νυ]πάτίας φυτεύευ Γἐτὸ φέπιρθγ πτι- 
Ιγ, δρτὶρ]ιέπεςς, ὑεαμίψ, ϱ7ας6, θἰοΟΠΙ, αο- | ἰάυαπί Πυνά ντ. Μονκ. : 
εἰυέψ, Πἱυε]ίπεςα, τεῖέ, δο. ΕΟΥ ἥδης Αἰάῑι8 806. Τ116 νυ]σαίςα Ιεοίίοη πετ, ἶ5, ἔζην, 
Ἰναβ ποῦς, πιοδί Πκε]γ ῦγ αἩ ΘΓΓΟΓ αἲ ΡΓγεξ5. | αά {η {ῆε οχίτεπηθ: τὸν λοιπὸν χρόνον, ἔλε 

909. ἀυτοῖς ἦκον βίου, Π{εγα]]γ, {έ ὑείπρ | γεπιαϊπίπρ έέπιο--- ἔ]ι» Τέδἰ ϱ) ο τ ἐἐνεδ. 



ΑΛΚΗΣΤΙΣ. 9312. 91 

ψΨυχῆς γὰρ ὀνδέν ἔστι τιμιώτερον᾽ ιν -ν-ἰν -Ιν-Ινν 

δίκαια ὃ᾽, ὡς φήσεις σύ᾽ τεύσδε γὰρ Φιλεῖς »-ἰν-]- σΙν-(ν-ι- - 

ὄυχ, ὥσσον ἢ γὼ παῖδας, ἔίπερ ἔῦ φρονεῖς" --ι--]--ίν-ι»-ι-- 

τούτους ἀνάσχου δεσπότας ἐμῶν δόµων, ὃ]ο |- -|ν-|--ἰν-Ι--ιν- 

καὶ μὴ ᾿πιγήµης τοῖσδε μητρυινὰν τέκνοις, --]ν-[--ιν-||--Ι-- 

ἥτις, κακίων ὀῦσ᾽ ἐμοῦ γυνὴ, Φθόνω . -[» -]- -ἰν -ᾖι» -]ν « 

τοῖς σοῖσι κἀμοῖς παισὶ χεῖρα προσθαλεῖ. - -ἰ» -] - -]» -» ιν . 

Μὴ δῆτα δράσης ταῦτά γ’, ἀιτοῦμαί σ ἐγώ' --]ν-|--ἰ--[--ιν- 

ἐχθρὰ γὰρ η πιοῦσα μητρυιὰ τέκνοις 950 |--]ν -ν-ν-|--]-- 

τοῖς πρόσθ’, ἐχίδνης ὀυδὲν Ἠπιωτέρα.. - -]» -|- -|ν -]ν -Ιν- 

Καὶ παῖς μὲν ἄρσην πατέρ ἔχει πύργον µέγαν' --Ίν τν -ι--ἰν 

σὺ ὃ’, ὦ τέκνον μοι, πῶς κορευθήσει καλώς» ω -» -- -]ν -]- -]ν . 

Ποίας τυχοῦσα συζύγου τῷ σῷ πατρί} π-ιν-ν -ἰ- -ἶ- -ἰνν 

Μή σοι τιν ἀισχρὰν προσθαλοῦσα κληδόνα, ὁ56 |--]--]--]ν-]ν-ίνν 

Ίθης ἐν ὤκμη σοὺς διαφθείρη γάμους. Γ -Ί--||--ἰν-]|--ι-- 
ρ / ΄ / / Ν Ου γάρ σε μῆτηρ ὀύτε νυμφεύσει ποτε, --.-ν -ἰ--ἰν---ἰνν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΕ, ΑΝΡ ΕΝ6ΟΙΙΔΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

γαρ ούδεν έστι τιμιώτερον ψύχῃης' δε δικαία, ὡς συ Φήσεις' γαρ Φίλεις τούσδε παίδας ουκ ἥσσον } 
ἔγων είπερ Φεόνεις ευ’ τούτους ανάσχου δέσποτας έµων δόµων, και µη επιγήµης µητρυίαν τοίσ- 
δε τέκνοις» ἥτις, ούσα Καλίων γύνη ἔµιου, Φθόγω πρόσθαλει χείρα τοις σοίσι παίσι Και έµιοις. Μη 
δράσης δύτα ταύτα γε, έγω αιτούµαι σε᾿ γαρ µητευία ἡ επιούσα έχθρα τέκνοις τοις πρόσθε, οὐύ- 
δεν ηπιώτερα εχίδνης. Και άρσην παις µεν ἔχει πάτερα µέγαν πύργον' δε συ, ω τέκγον µοι, πως 
κάλως κορευθήσει; Τυχούσα ποίας σύζυγου τω σω πάτρι; Μη προσθαλούσα τίνα αἰσχραν κλή- 
δονα σοι, διαφθείρη σους γάμους εν άκμη ἥοης. Ταρ ούτε ούποτε µήτηρ γυμφεύσεισε, 

ΤΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

(/οΥ ποιλῖπρ 15 Ίπογε ῥγεεῖοιιδ ἐἶναιι ἰζγε,) ὑμέ α }μδέ οπε,---α ἐλοι ωῖζέ ο0- 
/ε55:---.Γοτ ἐᾖοι [ουεδί ἐ]ιεδε ο)[άγε ποί [εσέ]απ 1 ἄο, { 1]ιοι οπιρἰογεδέ ἐν 
πι ατἱρλ :----ίλιεπι ὑγῖπς έ]ιοιῤ ἰοτᾶς οἱ ιν ᾖοιἱδε, απά ἐπίγοᾶμος πο ὂψ 
α δεοοπᾶᾷ πιαττίαρε α δἰερπιοί]εγ ούεγ έ]εδε φοιπρκίεγα,----ω]ιο, ὑεῖηρ α [εδς- 
ἠπα[ψ ωογιαν ἔ]ια 1, οἱ ἐλγοιρήι επον οἱτείο]ι,Γοτί] Λετ Ἱιαπά ασαἴπεί ἐν 
μίάγεπ απᾶ πιῖπο. [}ο ποέ ἔλετ ἐ)ῖ αἱ ἰεαδέ, ἴ ῥεδεεσὴι έλιεε: |ΓοΥ α δἐερηιοί]εγ 
σιρεγοεπίπρ ὃν α δεζοπᾶ πιατγίαρε ἵδ απ ΕπΕΠΙΗ {ο έλιε ολα]άγεη οἱ έ]ιε ΓοΥΊΙΕΥ 
οπε,----ἴπ ποωιδε πιῖ[ᾶετ έ]ιαπι α οἴμετ ! [ Βεοεοποῖ]εά]γ {ο πετ Πέί]εςοη.] {πα 
214 πιαπίη ῥοψ ἵπ ἐγοί)ι Ίιας ἠὶς Γα]ιετ, α πεἱσ]έψ έοωεγ οὗ ἀείεποε: διέ [ Έαι- 
Ὀνασίηρ πετ Π{]ε ἀθασΏίετ πιοδἰ α[Τεοίιἰοηαίε]γ. ] έλοι, Ο πι ολ, ᾖοιυ 
τυθίέ έ]ιοιι ὖε Ἱαρρίϊν ἐγαῖπεαά ἀιτῖπρ ἐν οἰγσίπ γεατο ὃ 6λαπεῖπρ ἐο πιεεί ωιέἠι 
Ὀυ]ιαί δογέ οὗ Ἰ90οηιαπΓΟΥ εοπδοτί ἐο ἐιή Γαιλεγῖ [Ῥι6βίης Ἠεαν]ἱγ.] Οἠ / πιαν 
5) ποέ, ὂψ οαδίῖπρ δ0πε εοιί οὐ[οφι µροη ἐ]ιεε. ἀεδίτου ἐν πιρέία[ς τπ ἐῑιε 
ὑήοονι ο) γουέ/ ου πεϊ]ιεγ πυι[ῖ εν πιοί]ιογ.εσεν αἰίεπᾶᾷ ἐ]ιεε αἲ {ιν υεζᾶίπς, 

316. καὶ μὴ ̓ πιγήμης τοῖσδε μητευιὰν τέ- | Δπά α[ίθτ (18 νοτοε {ἶιε ΓοΠ]οννῖης, Ὀοἶπρ 
χνοις, απά ὑτίπρ πο ἵπ ὐψ αποίΛετ πιαγγίαςο , ΑΤερθαΙ1{ἴοη (νι ν6τγ δ)ἱσῖ αἰίεγα Ε1ο) 
α δἱερηλοίΛον οῦεΥ ἔιεθε οκιἰάγεν. Μοητο- | ΟΕ νεΓεε 196, ἂῦονε :---ὂν καὶ προσεῖπε καὶ 
ΠΤΑΥΚ8 :----ὁ εἂἆθοιῃ ροίθρίάίε αἀλΙρό(ητ | προσεῤῥήθη πάλι. Μαιμία ρα: 1ἱ Ὀεέννικε 
ἐπὶ, νότου ὅ80, μὴ γαμεεῖν ἄλλην ποτὲ γυναῖ- , Ὀνασκεῖς, 45 Ὀεῖης φπερίοἴοις 1 ποῖ βριι- 
κ᾿ἐφ ὑμῖν: πθο 4δδ{ηη] ἵπ Οτόκίο, 689, 11ος, απᾶ ἡ]οπΚ μας οαπσεἶ]ες 11, 
ὀυ γὰρ ἐπεγάμει πόσει πόσι. Μεἆ. 693, γυ- | 993. ΜοηΚ 5αγ», '΄ Γογίά»»ε Ιεσόπά επι 
ναῖκ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν δεσπότιν δόμων ἔχειω | 9ἱ!, ὦ τέχνον, πῶς οι κορευθήσει καλῶς }’ 

917. ἥτις, κακίων ὀῦσ᾽ ἐμοῦ γυνὺ, νεγῦα1!γ, 954, Ἠεἶδ]κε ϱἶνεδ τοίας {ΟΥ ποίας, απ 
το]νο, (το ]ἶο]ι δέορμιοέ/ιετ) ὑοίπρ α 100786 10ο- | ἵῃ {18 ποχί νεΓ5ο ἥ σοι ΕΟΓ μήσοι. Ἐπποεί 
'παη ἔλαη πεγλοἰ{---ὑεἶπρ ἰεδν Ἱιηππαπε απ | Ἰ38 πο Ρροῖηί ος Ιη{αιτοσαἴἴου ππ1] αέτετ 
α[Γοοιϊοπαξο έδαι ἶ Ίαυο ὐεο. γάμους, Τ16 Αίϊο5, Τοπ] {ε]]8 5, αδοἀ 

399. ΤΗ πιοδί 1Γποἳ ἵη αἲὶ ο 11ος ννς ᾿ σύζυξ απά σύζυγος ἵπάϊδογιπηϊπα(ε]γ. 



99 998. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ὀύτ᾽ ἐν τόκοισι σοῖσι «αρσυνεῖ, τέκνον, [η -ἰ- -ι» -]ν "[ν-ίνν 
-” 2 2.» δὲ / παροῦσ, ἵν ὀνδὲν μητρὸς ἐυμενέστερον. ἵά τν -ἵ--ἰν -Ινσίνν 

Δεῖ γὰρ 9Φανεῖν µε᾽ καὶ τόδ ὄυκ ἔις ἀύριο, 980 --]ν -ν -|» -[--]νν 

--]ν1-- ο1ν-» 3 δὴ) ι / ο. λ 
ου εις τρίτη) μοι μηνος ερχεται χακο}, 

ἀλλ ἀυτίκ ἓν τοῖς ὀυκέτ᾽ ὀῦσι λέξοµαι. σπιν -ι--ν-ίν -ἰν- 

Χαΐροντες ἐυφραίνοισθε’ καὶ σοὶ μὲν, πόσι, π "Ίν-[- τν -ἵ--Ινν 
γυναῖκ ἀρίστην ἔστί κοµπάσαι λαθεῖν, "τν -|- -ἰν -[ν -ἰν - 
ὑμῖν δὲ, παῖδες, μητρὸς ἐκπεφυκέναι. 986 --ἰν-Ί- -ἰν -Ιν-ι-ν 
ΧΟ. Θάρσει" πρὸ τούτου γὰρ λέγειν ὂυχ ἄδομαι" . -[ν -|- -]ν -[- --- - 

δράσει τάδ, ἤνπερ μὴ Φρινῶν ἁμαρτάνη. "ιν --τ]ν ντι» - 
ΑΔ. Ἔσται τάδ᾽, ἔσται, μὴ τρέσης ἐπεί σ ἐγὼ ᾖ[--ἰν-]--|ν-[ν-ιν- 
καὶ ζῶσαν ἔἴχον, καὶ 9ανοῦσ ἐμὴ γυνη [7 -]ν -]- -]ν -τν -]-- 
Μόνη κεκλήσει, κὀύτις ἀντὶ σοῦ ποτὲ 940 υ -]ν -]- -ιν -ι» -ᾗ» .. 
τόνδ ἄνδρα νύμφη Θεσσαλὶς προσφθέγξεται --ἰν-]- -ἰν-ι--ινν 
ὂυκ ἐστὶν ὁύτως ὀύτε πατρὸς ἐυγενοῦς, “μνἩρ-Ε]ν Ίμε]ν- 
ὀύτ᾽ ἐἶδος ἄλλως ἐκπρεπεστάτη γυνή. στ ν-]-τ]ν ιν -ιν- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 
, , µ , / , π ΑΔ , , : 

οὖτα Ἀάρσυνει, ΤέΝΝΟΥ, παρούσα εν σοίσι τοκοίσι, ἵνα οὐδεν ευμενέστερον µήτρος. Γαρ δει µε 3ά- 
νειν’ και τόδε κάκον ουκ έρχεται µοι εἰς αύριον, οὖδε εις τρίτην µιήνος, άλλα αύτικα λέζομαι εν τοις 
ούχετι οὖσι. Χαιβόντες ευφραιρίσθε’ και σοι µεν έστι, πόσι, χόμπασαι λάδειν αρίστην γυναίκα, 
δε ὕμιν, παίδες, εκπεφύκεναι Μήτρος. ΧΟ. Θάρσει' γας ουκ ἄζομαι λέγει προ τούτου" δράσει 

/ [4 / ΄ 

τάδε, ήνπερ µη ἁμάρτανη φρένων. ΑΔ. Τάδε έσται, έσται, µη τρέσης' έπει έγω είχον σε και ζώ- 
, / / / / 7 

σαν, και Φανούσα κεκλήσει ἔμη μόνη γύνη, και ούτις Θέσσαλις νύμφη πότε προσφθέγζεται τόνδε 
άνδρα άντι σου’ ουκ έστι γύνν ούτε ῥύτως εύγενους πάτρος, ούτε άλλως εχπρεπέστατη είδος. 

ΤΠΑΝΡΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ΠΟΥ δέγεπρί]ιεη έ]ισε, πι ἀαιιριέεγ, ὑεῖπρ ργέδεπέ αἲ ἐπ αοσοιιςλειἐπές, υ]εγε 
πιοζᾖζπρ ἐς πιογε ΚΙπᾶ ίλαη α πιοίλεν. Βεεαιίδε Γπιις αἶε:--- απ ἐ]ῖ οαζαγιί(ι 
6ΟΠΙΕΦ ΠΟέ 1ΡΟΠ πιέ {Ο-Ππιογγοώ, ΠΟΥ οἩ έ]ε ἐλίγὰά αν οὗ έᾖε πποπέᾖ, δι ογέ]- 
τωζέ]ι σ]ια[] [ δε πιπιδετεᾶ απιοπρ ἐᾖιοδέ πυ]ιο γε πο Ίιογε/ [ Τακίησ (πε οΏ]]- 
ἆτεῃ ΡΥ ἰπε Παπά. ] Εατίηρ ιαρρίῇν πιαν γε αυε 1ου: [ Το Αάιπόίας.] απά 
έλῖπε ἐπιάεεα"τέ ἶς, πι! ισῦαπᾶ, {ο ὃοαςέ ιαυῖπρ ᾖιαά α πιοδί επεεἰεπέ πυζγε, απ 
3οιτς, πι ολιἰάγεπ, ἔ]ιαέ γε ωυεγε ΒΟΤΊ οὗ α πιοδέ εχοεἰ[επέ πιοί]ιεγ.’. 

Οποκυ».[ Το 4ἰοέοίέῖς εχ]ογέῖπρ]ψ.] Ώε οΓ εουγασε: {ΟΥ 1 [εαν ποί {ο αιἰ- 
ΦΊΨΕΥ {ΟΥ ΠΙΠΙ :----πε γγὶ]] ἀο {ππεςε-ίΠίηρς 1Γ Πε Ὃε ποί γε[ί ο{ Πὶ5 56η8ε5. 

ΑΡΜΕΤΟς. [γεαέῖν α[εοἰεᾶ. ] Πέ ειαί] Ὃε «ο, Τί εἸπα],---Όε ποί α[γαῖά : 
{ογ-ρίησε 1 ροβδεερεά (ίΠεε ΝΠεη αἰίνε, «ο ΨΠεη έλοι αγί ἀεαά (οι ειπα]: 
Ρε ΠΙγ οη]γ Ψψ](ε,---απά πο Γηεβκά]ίαη Ὀγίάε 5Ώα]] ενεγ αἀάγεςα ἰΠ]β ΠηαΙ 
[ Ροϊπέίπρ ἐο ἠϊπιδε[{.] ἵπ (πε Ρ]ασε οἱ ίΠεε :----ἴπετε 18 ποί [ Η απ αἰγ οὗ 
ἐ]α πιοδέ ᾖαεὰ ἀείεγηιιπαξίοη. ] ἃ Ψνοπιαη ν/πο θἨα]],----εἰ(ῖνετ ο{ 5ο ποῦ]ο α 
8ἵγε, ο οίπεγν/ἶδε πιοδί εχοἰκίίε η Ὀεαιέγ. 

981. ἒις τρίτην μεηνὸςν---Νν 1 {]ι ἀἱ]ηδίου {ο | Μ55. απά οζ1ίίοπς, ἵα ἶνε επιοπάαΜίοῃ οΓ 
ΡΕΙΦΟΠΒ οαΡΙ{8Ι1γ οοπἀεπιπθ, νο ν6γε 
οὐ]ϊροά {ο ἀτίπκ οΓ1ο ροίεοποις]α]σθοί 
{ιο μειη]ος]ς ννλμίη {ηγερ 44γ8, Δί πιοδῖ, 
δ{ί6Υ δεηίειςθ ννᾶς ρᾷδθεά ΟΠ {πεπῃ. ΤΠε 
ΑΙ 1ἱοβ,Ἰπάεθά, ΠποΓε {Γεαεη(1γ ]οίηες ἡ- 
µέραν νηΏτὶ τρίτην, Ὀυί γεῖ 1η {1χθ «ΟΠΥΠΙΟΗ 
Ίβηριαρο οΓ6τεεςε Τΐ ν/ᾶδ Ι8{ΟΠΙΑ1Υ ἴο 
Ρ3Υ ἐις τείτην,---ἡμιέραν Ὠεῖηα πηἀειδίοοἆ. 

90998. χαίροντες ἐυφεαίνοισθε, {ΤεεΙΥ, Γαγε 
φε ιοε]] απιἀ ὃε Ἱιαρη. 8ε6 ν. 282, 4μονε. 

996. ὀυχ ἄζομαι, {ΟΥ {ἶιθ ὂυ χάζοµαι ος 

ΒαΓηθ68. ΈΓΟΙΗ (ἶιε ΒοΠο[ιαδί 8 ΙΠίδεργο- 
Δ{10Ἠ ὀυκ ἐυλαξοῦμαι, Ἡΐ 15 Ρτοβαβ]θ {ναι 
δυχ ἄζομαι ν/ᾶ8 (ηε γεαά!]ηρ 1η Ι8 {ἶπιε. 

941. τόνδ᾽ ἄνδρα ΡΓΟ ἐμέ: ΠΟΙδΦΙΠΙΣΕ οἵγ- 
ουπλ]οσι{1όηίς οχέπιρ]α άΐες 1 Ἰᾶς {γα- 
σοέά1ᾶ, νν.706,7595,1105, 1119.-- ΒΙ)- 
ΡΙίο](ὲγ τῶδε ΡΟ ἐμοὶ,τ53, 1109. Μονκ. 

949.ΕΟΥ ἔχπεεπεστάτμ βοπ]ε {εν ΜΒ. 
ἴανθ ἐυπρεπεστάτη. 968 Ὦ 018011” ποίς αἲ 
ν6ΓΒ6 64 ο{ἱπε Ηόσευβρα. Ιηδίθεαςά οί ἅλ- 
λως Ἠ/αΚκεβε]ά εἁ1ίεά ἄλλων. 

μμ --- 



ΑΛΚΗΣΤΙΣ. 984. 95 

"Άλις δὲ παίδων τῶνδ ὄνησιν ἐύχομαι ν -]ν -]- -ιν -ν -]ν νά 

Θεοῖς γενέσθαι" σοῦ γὰρ ὂνκ ὠνημεθα. 840 |--|- -|--]--|--Ινν 

᾿Οΐσω δὲ πένθος ὂυκ ἐτῆσιον τὸ σὸν, - -» τν -]ν -ι» -]νν 

ἀλλ᾽ ἔς τ) ἂν ἀιὼν ὑὐμὸς ἀντέχη, γύναι, --τν -|--Ιν-ιν-ινν 

στυγῶν μὲν Ἡ μ᾿ ἔτικτεν, ἐχθαίρων ὃ) ἐμὸν υ-τν νι -|--ιν» 

πατέρα λόγω γὰρ Ίσων, ὄνκ ἔργω, φίλοι. υνν]ν -ν -ν-ᾖ--ἷνν 

Σὺ δ, ἀντιδοῦσα τῆς ἐμῆς τὰ φίλτατα 8ο0 |» -ι» -[» -]ν -ᾖ» -]» ν 

ψΨυχᾷΏς, ἔσωσας. Αρά μοι στένειν πάρα, . -|ν -ᾖι» -ιν -ᾖ» -ιν « 

τοιᾶσδ ἁμαρτάνωτι συζύγου σέθεν} - -ιν -[ν [νι -Ινν 

Παύσω δὲ κώµους, ξυμποτῶν 9 ὁμιλίας, κ -ι» -- -]» -ᾖ» -]-- 

στεφάνους τε, μοῦσάν 9’, ὃ κατεῖχ᾽ ἐμοὺς δόµους. |" -ἶν -ἰ--Ι--ν -Ι-- 
Ὃυ γάρ ποτ ὀύτ᾽ ἂν βαρθίτου Φίγοιμ’ ἔτι, 355 |- Ἵνἰ- νι ινν 
ὀύτ᾽ ἂν φρέν᾽ ἐξαίροιμι πρὸς Δίθυν λακεῖν - -|ν -]- -τν -[ν -]ν ο. 

ἀνλόν' σὺ γάρ µου τέρψιν ἐξείλου βίου. -τιν-|--ιν -ἰ--Ι-- 

Σοφη δὲ χειρὶ τεκτόνων δέμας τὸ σὸν »-]ν-ν-Ιν-ιν-ινν 

ἐικασθὲν ἐν λέκτροισιν ἐκταθήσεται" --]ν-ᾖ--ἰν -ἷν -]νν 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΗΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε παίδων ἅλις, τώνδε εύχομαι Φέοις γενέσθαι ονήσιν᾿ γαρ σου ουκ αγήµεθα. Δε το σον πένθος οἱ- 
σω ουν ετήσιογ, άλλα ες τε, γυναι» ὁ έµιος αἴων αγ ἀγτεχη, στύγων µεεν ἡ ετίκτε (κε, δε εχθαίρων έ- 
μον πάτερα᾿ γαρ ήσαν λόγω», ουκ έεγω, Φίλοι. Δε συ, αντιδούσα τα φίλτατα της έµης ψύχης, ε- 
σώσας. ΄Αβα πάρα µοι στένειν, ἁμαρτανόντι σέθεν τοιάσδε σύζυγου; Δε παύσω κώµους, τεὁμί- 
λιας ξύμποτων, τε στέφανους, τε μούσα, ἡ κατείχε έµιους δόµιους. Γαρ ούτε αν ούποτε ἔτι Φι- 
γοίµι βάρθιτου, ούτε αν εζαιροίμει φρένα λάκειν προς Λίθυν αύλο' γαρ συ εξείλου µου τέρψυ βίου. 
Δε σόφη χείρι τέκτονων εικάσθεν το σού δέµας εκταθήσεται εν λεατροίσι" 

ΤΠΒΑΝΘΤΓΑΤΙΟΝ. 

Έοτ οἱ οἰ]άτει [ πανε οπον’:---ο[ίπεπι [ ργαγ ἴἶπε (σοἆς μετα Π1αΥ Ός 
επ]ογΠηεηί {οΙηε; Ῥεσαηςε {Πεο νε ΕΙΙ]ΟΥ ποῖ. [ εερ» τοἰέι θέεγηςοςν.] 

Ῥιί (9 βογΓο/ {ος (χε [ 1γἱπρίπς Πἱς ᾖαπᾶς ἀἰδέγεσνεά [η] πα]! 1 {εεί, 
Πηοί Γογ α γεαΥ, Ὀυίἱ α51οησ, Ο αγ, α5 ΠΥ Ιἰ[ε επάγες,---ἀείεείήησ Ίχες 
{ου (γοί νο Ὀτοισῆί πε {ογίἩ, απά ἠαιίηςσ ΠιΥ {αἰμεγ:-- [ος ΙΠεΥ νγετα 
ἵη ννογᾷ, ποί τη ἀεεά, ΙΩΥ (Πεπᾶς! Βιί (μοι, } σἰνῖησ νναί γγας ἀθαγεςί 
(ο ίΠεε {ου Π1Υ Ι[ε, [ανί τοςοιιοά πιο | 

[5ουύτηρ οετν ἄεερίψ.] Πανε 1 ποί γεαδοη, (Ἠεη, {ο στοσΏ αἱ Ὀεῖης ἵπ 
πες ἀερτινεὰ ο ασ α 6ροιιςεὸ 

Ῥαϊ 1 ψ] ραί απ ης {ο {ἰιε [εαφί», απά {ο {1ο πηεείῖηρς οἱ {ποβε-νν]ιο- 
ἀγίη-ἰιορείλοτ, αηά {ο ἴ]ε σαι]απάς,---απά ἴπ68οη5,, νν {οι Ίνας νοηί {ο 
ἀννε]ὶ ἵη πχῖηε Ππουκε! Ἐου πεϊίἶεγ σαη 1, 6ΥΕΥ αΠΥ Ππογς, {οιοἩ {πε Ίγτος 
ΠΟΥ αρ ΠΙΥ Ποαγί (ο 5ἱης {ο {με Ιήῦγαι ἰαἲε :----(οτ [Λεάαἶπς α Πουᾶ ο 
ἐαγδ.] ἴἶλοι Ὠαςί {ακειι αἴναγ {Γοπη η {λε ΙΟΥ οΕ11{6. Ῥαϊ, Ὁ} ἐἶνε «ἷΚ1] αἱ 
Ἠαπά οἱ ατἰ]ςίς ἰπιασος, οα[] {γ βσιιτε ὓς εχιεπάεὰ οἳ {ἶνε ὑ]άαἱ Όε: 

346. ὀίσω δὲ πένθος ὂυκ ἐτήσιον τὸ σὸν, Ι{ο- | υε]ο.ν. Ἠοεεύολύας πΙρη]ν οσρ]αἷης 1 Ὦν, 
γα] μέ [ ιο] επαιιγε έῑιε ἐ]η στίς) ποί απ- | ὁ βίος τῶν ἀνθρώπων ὁ τῆς ζωῆῦς χρόνος. 
πιιαὶ, ἴναί ἴς, 1 τοἰ]{ γιοί ἰαπιεπέ Γον ἔἶιου ἀιι- 849. Μου]ς ποίῖσες Ἰιονν νεςΥ εἰπῖ]αν 
τἶης ἔ]ιε δ]ιογέ δμαοε οί α δἰηδίο εαν. Ἐου τὸ | ἵπ πιθηη]ης Ελλ] ραδδασε ἶς {ο νοικο 281 ος 
σὺν, Πιοδί θά1{οις (Ἰάδσαν απὰ ος οἵ ἴννο | (νε Οτόί8. 
οίμεγβ,Ἰηάεθὰ, εχοερίεἀ)Ιανατόδε,Ἔμο | 3δδ. Ψ/ακοιεἰὰ οοπ]εοίιιγοὰ ἐζάραιμεν 
ΔηοἰθεηίΦ σεπετα]]γ δεῖ αρατία ρτθαίετ ος | νο] Εἰπιείον ργεα!1γ αρρτονοά, Ἀ]οςί 
1ε96 πΓηῦ ες ΟΕ ΙΠοηΏ{Ἡς {ο ΠΙΟΙΓΗ ἔοτ ἆθ- | οἀϊίῖοπ», Ὀοείοτο Ἀ{ηδσγαν ος, Ἰανο ἐξάροι- 
ᾶδεί γ6ἱα{ῖνοῬ, αορογά(ηρ {ο {ῶε ργοκῖ- | µου ζαΙΙΕΙΙΥ, ΟἨ λακεῖν, ΜοΏὶς ΕΑΥΔ1 ος 
η (Υ οΓ γοἱατίοηλρ. νότα, ηποὰ άριά Γνάσϊίοσα γερό (]- 

δ4Τ. ἀιὼν, ἰἶγε ος 1ἱγ6-ἐἴππο----έ]ιε ρεγὶος ο | ἠς ἀῑοίιαγ ο οαμόπ τς νατιοίηία, Ώπηο 
πια επἰφίσησς:---80 Ἀσαϊη 1η νογκο 400, | εἰσπίβοαί οαπέάνε αἲ εὐίαπαι 

Ε 



900, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

300 |--» -[- τιν -||- -ἰν κ 

«κ )ντίςσ]ντ]ν-Ιν- 
ε 

ᾧ προσπεσοῦμαν, καὶ περιπτύσσων χέρας, 
΄ 

| ” Δ λ / 3 / 

ὄνομα καλῶν σον, την φίλην ἐν ἀγκάλαις 

δόξω γυναῖκα, καίΐπερ ὄυκ ἔχων, ἔχειν' --[ν-ν -[ν-ίν-|ν- 

ψυχρὰν μὲν, ὀϊμαν, τέεψιν' ἀλλ ὅμως βάρος --ἰν-|--ἰν [ν-[νν 

ψυχῆς ἁπαντλοίην ἄν' ἐν ὃ) ὀνείρασι --ἰν-- -ίν-]ν ιν» 

966 ντο -ν -]- -]ν -ᾖ» -ἰυ ιν 

απ”... 
φοιτῶσά μ᾿ ἐυφραίΐνοις ἄν ἠδὺ γαρ Φιλος 

κάν νυκτὶ λεύσσειν, ὄντιν ἂν παρη χρόνον. 

Ἔι ὃ ᾿Οεφέως µοι γλῶσσα καὶ µέλος παρῆν, --ιν -]ι- -]ν τιν -[κ- 

ὡς τὴν κόρην Δήμητρος, Ἠἢ κείνης πόσιν --]ν -{- -ιν-|- -ν- 

«τί [--ἷν-ἷ--ἷ-- 
στο [--]»-ἰ--ἰ--]--/-- 

--ἷν -[--ἰυ-ἰν-ἷν- 

ὕμινοισι κηλήσαντά σ᾿ ἐξ ̓ Αίδου λαθεῖν, 

κατῆλθον ἂν' καί µ ὀύθ) ὁ Πλούτωνος κύων, 

ὀύθ ὀὐπὶ κώπη ψυχοπομπὸς ἂν Χάρων 
3” κ. 5 - Ν υ / 

ἔσχον, πρὶν ἐις φῶς σὸν καταστῆσαν βίον. - -|» -|- -]» -|- -» ω 

ν, -]ν -ᾖω -Ίν -ιν -ιν- 

--ἰνἴγτ]ν -ἴ--ἰν- 
ΤΗΕ ΟΠΒΡΕΗ, ΑΝΡ ἘΝάΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΔΑΤΙΟΝ« 

ὢ προσπεσούµαι, και περιπτύσσων χέρας, κάλων σον όνοµα, δόζω έχειν την Φίλην γυναίκα εν ἀγ- 
Χαλαις, καίπερουκ ἔχων' ψύχραν τέρψιν μεν, οίμαι’ άλλα ὅμως αν απαντλοίην βάρος ψύχης' δε 
Φοιτώσα µε εν ονείρασι ἂν ευφβαίνοις γαρ Φίλος ἥδυ λεύσσειν και εν γύκτι, ὄντινα χεόνον αν πάρη. 
Δε εἰ γλώσσα Ναι µέλος Ὄθφεως πάρην µοε, ὥς κηλησάντα ὑμγοίσι την κόρην Δημήτρος, Ἠ πόσιν 
κείνης, λάβει σε εξ ̓ Αίδου, αν κατήλθογ’ και ούτε ὁ κύων Πλουτώνος, ούτε Χάρων ὁ ψυχοπόµπος 
έπι κώπη αν έσχον µε, πριν καταστήσαι σον βίον εις φως. ΄Αλλα επείσε ϱυν πρόσδοκα µε, ὅταν 
»άνω, και ἑτοιμάζε δώκκα, ὣς ζυγοικησούσα οι. 

3 3 Αα. .ω / 2 / 

Αλλ ὀῦν ἐχεῖσε προσδόκα μ, ὅταν άνω, 
λ δῷ Σε ; 2 ε /΄ / 

και ωμ, ἑτοίμαδ , ὡς ξυνοικησουσά µον.. 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

οἨ ΝΠΙΟΗ 1 νν]ἱ {αἱ απά εἰαερίης παῖπε ΓΠΣ αγοιιΏά 1, σαΠ[ας προη (γ 
Ώ8Πηε, 1 5ὐα]1 {αΏςΥ 1 Ώαγε ΠΙΥ ἀεατ ψ]{ε ἵη ΠΩΥ επηῦτασες,---(Ποιιση αν- 
ἵησ Πεγ ποί:---ᾱ οο]ά επ]ογπιεηί ἵπάεες, Γ1νεεῃ: Ὀιί εἰ 1 πιαγ ἀτανν οϐ 
(]ιο νοὶσ]ί {ΓοΙη ΠΙΥ 5ου] :---απά ΡΥ νΙειίίησ πηε ἵΏ ΠΙΥ ἀτεαπης (μοι Ππιαγ- 
εδί ἀε[σιίέπιε; ίογα [Τίεηά 1 5υγεοί {ο Ὀε]ιο]ά εγεη 1 (πε π]σΗ{, αἱ νν]ταί- 
ενε Ππουγ Ώε ΠΙαΥ οοπηε! [ (ασίπρ τωϊίι(1ψ οπ Αἰεέιῖς.] Βαε1{ (με ίοηριαε 
απά πωιδὶο ο{ ΟΓρῃεις γνεγε πᾳ]ῃς, 90 5 {Παί, ΡΥ ΙηγοΚκίησ γγιὮ Ώγιηης 
πε ἀαισΠΏίεγ οἵ 0έτᾶς, ος πετ Πακσαπᾶ, [ οου]ά γεσεῖνε ίΠεε Ρας] {γοπα 
(ο οιαάςς, 1 νο] ἀαδοειιά; απά ηεϊίπετ {λε ος ο{ Ριάΐο, που (Ιιάγοη 
(ἶἶε (εγγγΠ]απ οἱ ἀορατίεά αρὶγἰ(») αἱ Πὶ5 οα5, εἴιου]ά »ίορ πηε,----Όε[οτε 
Ι Πας γερίογεᾶ ({Ώγ Π{ε (ο (πε Ισ]αι ! 

[.5ἱσὴΐπς απᾶ Ροϊπέίης ἀοιυπωατάς.] Ῥαΐϊ γοπάετ ἰπεη οχρεοί Πε ψΏεη 
1 ἀῑε, αηἀ ΡΓεΡαΓε α ΠΠαμδίοη {ΟΥ Πως, (μαί (που πηαγερί ἀνεἰἰ να πις. 

9689. ψυχεὰν τέρψιν,α Τρ ἰά ἀ ορ], (ἶιε 
αοςιιβα{ἴνο---ἵῃ αρροβί(ῖοπ νν](ι δέµας ος 
νο:βο 658, ἴο νν]ο (6 ννηο]α δοπέθησε 
Ίιας α]]αδίοη. ἈΤοπκ τὶσ]{1γ οΏδεγνος {μαῖ 
(ήβ ΡαδξαΡε Ώ6α8γ8 Γεβεπ)ρ]αΏς8 {0 καὶ δο- 

ο κεῖ μ΄ ἔχειν, κενὺν δόκησιν, ὂυκ ἔχων: Ἠέ]εια, 
96. Ἡε εοηβῖἆς{8 (ἶια {οτςε οβόῖμαι εις, 
Ἡε 5αΥ5,ίο Ῥε 1παί οΓαη Ἱπίογ]θο({οι, ΤΠ 
Ώμο 8εη56 ΟΕ πρ Φομὺί οΥ Ι 5ιρροςε:----- ἴ 
τοοί---- 1 10. ἘΟΙ ὀΐμιαι, ΠΟΝΝΘΝΕΓ,ΦΟΠ16 
οου{εᾷ {ος ὀΐδα, Ῥαί ννλ(ηοιιί ΓΘᾶδοη. 

964.ψυχῆς ἀπαντλοίν ἂν, 1 ΠπΙ/ ἀγαῖϊπ ο] 
ᾖοπι ἔ]ιε δομῖ (λε Ίοαά ος σΏ]αί ΟΥ δ0Γγον’ 
πνη]ο]ι ορΡΓοςς6» ἴί. Ἡοςύομίας εχρ]αῖη8 
ἁπαντλοίην ΏΥ ἐπιπουφίσαιμαι. 

νοις. Τη Μ895.απά πηυαί εἀϊ(ίοπς {με τολά- 
{ης ἶς ἡδὺ γὰρ Φίλοις. ἨΤιιδβίανε {οι Ε0Η- 
]δοίαγο εἀ1{εά φίλος, Νίο] ας Ώδεη α- 
ορίεά Ὀγ αἰδίογᾶ, Μα((]{σς, απά Ο{Ἠου. 
ΕΊΠΙΕΊΟΥ ΡΓΟΡΟΡΕΘ φίλουςγ---Δμά ἵη 0Πε 6- 
ἀῑείοη νγο βπά φίλον. 

367. γλῶττα ἀθάθιο οἀ]ίότεν όπιπθβ 
ἄπίο Ἠ/ακεβόέ]άϊαπι. Ἠνίς ϱογπιάπιι» εδί 
Ἰόοι» ΤριΙσοπίαν 1η ΛήΙιάθ, 1911. Ο6πέθ- 
τας αιόαυε Μεάέα,, 545. Μονκ. 

968. κόρην Δήμητεός, νι Ρεόκετρῖπο. 
869. κηλήσαντα, ἴπο ασσδα(ἶνε {ου {]ε 

ἀαίϊνθ. ΛΙάιΙ6 Ιιᾶδ κηλήσαντ ἄν. 
879. ἔσχου---ἵπ ἴἶε ρ]αταἱ υππ)όος, απά 

μανίηρ {ου ποπι]πα(Ίνο {ννο ΠΟΙΗΣ η σα. 
966. Ἐ οι ἐυφραύοις, 38681 ϱἱνθβ ἐυφρέ- | Ιαν ἀῑδ]οίποά : ννλὶοίι Ῥοἱδοη ἀθίειιάδ. 
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ο/4 --ἷν-|--ἰν -ί- -ἰ-- 

--ἰν-|--ἰν -ἴ--ἰ-- 
Ἐν ταῖσιν ἀυταῖς γάρ μ ἐπισκήψω κέδροις 

σοὶ τούσδε 9εἴναι, πλευρά τ ἐκτεῖναι πέλας 

πλευροῖσι τοῖς σοῖς' μηδὲ γὰρ 9ανών ποτε 

--ίνεἰ--ἷν-ἷ--ἷ-- 
τος Ε.]νοἰ--ἷν ν-]ν- 
ορο |- -ἵ--|- -ἴ--ἰ -ἰ-- 

--]ν-]--ίν-ἰ--ἰνν 
«-ἷ--ἷν-]--ἰν- 
«-ἰν-ἷ--ἰ--ἷ--ἷ-- 
--ᾖνοἷνεἰνἷ--ἷ-» 

ΑΛ. Ἐπὶ τοῖσδε παῖδας χειρὸς ἐξ εμῆς δέχου. 98ο |-ν -ἰ- -|--ἰ- -ἰν -Ι- - 

σοῦ χωθὶς ἔίην τῆς µόνης πιστῆς ἐμοί. 

ΧΟ. Καὶ μὴν ἐγώ σοι πένθος, ὡς φίλος φίλω. 

λυπρὸν ξυνοίσω τησδε' καὶ γὰρ ἀξία. 

ΑΛ. Ὦ παῖδες, ἀυτοὶ δὴ τάδ ἐισηκούσατε 
λ / ἀ .ω.. 5 Δ 

πατρὸς λέγοντος, μη γαμεῖν ἄλλην ποτε 

γυναῖκ ἐφ ὑμῖν, μήδ ἀτιμάσειν ἐμέ. 
. ΄ 

ΑΔ. Καὶ νῦν γέ Φηµι, καὶ τελευτΊσω τάδε. 

--]νἰ--]ν -ἰν-]ν- 
--]ν-[--ἰν -ἴντι-- 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗ, ΑΝΕΡ ἘΝΟΙΙΔΘΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Γαρ επισκήψω τούσδε είναι µε εν ταίσι αύταις κέδεοις σοι, τε εκτείγαι πλεύρα πέλας τοις σοις 
πλευεοίσι’ γαρ Φάνων µήδε πότε είην χώρις σου της µιόνης πίστης έἔµοι. ΧΟ. Και ἔγω µην ζυνοίσω 
σοι, ὡς Φίλος Φίλω,λύπρον πένθος τήσδε᾽ γαρ και άζια. ΑΛ. Ώ παίδες, αύτοι δη εισηκούσατε τάδε 
πάτρος λεγόντος, µ” πότε γάµειν άλλην γυναίκα ἐπι ὕμυ, µήδε ατιμάσευ έµιε. ΑΔ. Και νυν γε 
φήµι τάδε, και τελευτήσω. ΑΛ. Έπι τοίσδε δέχου παίΐδας εξ έµης χείρος. ΑΔ. Δέχομαι Φφίλον 
δώρα γε Εκ φίλης χέρος. ΑΛ. Γένου συ νυν µήτηρ τοίσδε τέκνοις άγτι έἔµου. ΑΔ. Πόλλη ανάγκη 
µε; απεστερήµενοις γε σου. ΑΛ. Ώ τέκνα, απέρχοµιαι κάτω, ὅτε χρην µε ζηγ. 

ΑΔ. Δέχομαι Φίλον γε δῶρον ἓκ φίλης χερός. 

ΑΛ. Σύ νυν γενοῦ τοῖσὃ ἄντ ἐμοῦ μήτηρ τέκνοις. 

ΑΔ. Πολλή µ ἀνάγκη, σοῦ Υ ἀπεστερημένοις. 

ΑΛ. Ὢ τέκν, ὅτε ζην χρῖν μ’, ἀπέρχομαι κάτω. 

ΤΠΒΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Έου 1 εη]οἶῃ ἴ]εςε [ Πιουκίπρ αἱ 15 οἰμιάγεπ.] ἴο ἀεροφῖί πιε [η (Ώε 
δάΠῃε οεαγ ψΙ(Η έπεε----αιιά {ο ΙάΥ Ω}Υ 5ἱάε ηθατ {ο {1γ εἰάε: ---ἴογ Ψεῃ 
ἀεαά ΠΙαΥ [ πενοτ Ὡς δεραγαίε {Γοιη {εο, (πο οπ]γ οπε (αἱ(λ{υ] {ο Πε! 

Οποκυ». [ 4άπιτίπσ[ἡ απ πιοδὶ 5γπιρασιπρίψ.] Απιά 1, ἰτοί1, νΗἰ Όεας 
ἵΏ ΟΠΙΠΊΟΠ ΥγΙ(Π (πες, α5 α {ΓΙεπά νγ]ε]ι α ΓΓἱεπά, ἐΠῖ «ογΓογ{α] στἰεζ {ος 
μετ,---Όεσαιιδε εἶιαί [ θΛεάαϊπρ ἐεαγ».] 9Ώε ἵ5 ινογίΏγ | 

ΛΙ ΟΕΡΤΙΝ. [Το Λετ Πέέῖεσοπ απᾶ ἀαιρ]έετ.] Ο 1 επΙ]άτεη,---Ύε Ιδί ΠΟΥ; 
Ἠεαγά {ἶοδε γ’ογάς ο{ γοιιγ {α{]λεγ--- αγίας (ἶλαί Ὦε πγ]ἰ Ώενεγ ΠΙαΓΓΥ αἱ) - 
οίμετ νοΠηᾶΠ {ο Ὀδ ονετ γοι],---Πος ἀἰδίιοπου πιε ! 

ΑΡΜΕΤΟΦ. Απά πουν {οο 15αΥ {Π]ς, απά ΤΗ] ρεγίοσηη 1! 
ΑΙΟΕΣΤΙ. [ Η1έἠ ωπ αἲγ ο σαιῖφ/αοέτιοπ.] Εου ἐῖς τεσεῖνε ἴεςε οή]άγεη 

{τοσα Υ Ὠαπά. [9/6 οοπδἰση» ἔ]ιε ο]άγοη οὖεγ έο ἐ]ιεῖτ /αί]εγ.] 
ΑΡΜΕΤΟΝ. [ Ώεερίη α[εοίεά.] 1 τεοεῖνε α ἀθεατ σῖβι ἵπ 5οοίΏ {γοπι α ἆεαγ 

Ἠαπά! ΛιΙοβδτί5. Βε ἰᾖοι ἴπεη α πποίΠευ {ο ἴχοφε οΠΙ]άτεη ἵπ πιΥ 5ἰεαἀ. 
ΑΙΜΕΤΟΝ. Τμεγε 15 ηιιιοῖι πεεςὰ {ου η {ο ὀεδο,---ἀερτίνεά, αἱ |εαςί, ἂ8 

Μεγ αγε οΓ{ηθε! ΑΙοβστ».[ ΓιοοΚίπσ τοϊδέ[α][ή προπ ]ιεγ ἰΗέἷε οπες.] Ο ΙΩΥ 
ολ]άτεν, Γαπη σοΐηρ ανγαγ Ὀε]ονυ, αἱ α ἴἶπιο Νε Τ οασΏί (ο [ἱνεῖ 

3τὅ. ἐν κέδροις, ἴπ οεάαγα, ἴπαί ἵ8, ἴπ εαν 
οο[[ίπ ΟΥ ἑοπιῦ, Οεάαν, Ἱῖ ννας α Ἡγηπες, )ναὰ 
ἴε ῥργοροτίγ ο/ργοδετνῖος ἀθαά Ὀοάῖθα 
[τοι ρίτοβαςἰἶοι {οτ ΠΙΑΗΥ γεαῖδ. Τίιο 
ΒΟλοµαδί οχρ]αίπες κέδροις ὮΥ σόεοις, ἰόοιι- 
[ἱ8----δερί(ἰο]ιγο. Νακαβεἰἀ «οπιραΓΘΦ Ειίφ 
ῥᾶδρασο Ψῖτ] νουςε 1054 οΓ11νο Οτόκίδ.. 

976. ΤΟΥ τούσδε Φεῖναι, πλευρά τ, Αἰάῑῑ5 
Ριη{θ τάσδε 9εῖγαι πλευρὰςι ἴο {1ο πτίου 
ἀθδίνησιίου οΕ1ἶχο παίτο, Β4ΓΠ65, ραΓί- 

Ιγ ἔτοπα οοα]θοίμτθ, ο 1{εὰ σοὶ τὰμὰ 5εῖ- 
ναι πλευρὰ, συνθεῖναι πέλας. 

377-8. μηδὲ γὰρ Φανών ποτε σοῦ χωρὶς εί- 
ὴν τῆς µόνης πιστῆς ἐμιοὶν ῖ., ἂξ Βγι ης ]αςί- 
Ἰγ ποῖῖςθΒ, ἃ Ραγοάγ ΟΝ μηδὲ γὰρ αγών πο- 
τε σοῦ χωρὶς ἐίην ἐντετευτλανωμένης οἳ Ατῖκ- 
(όρ]ιαηδς, Αολατυ, 803----4-. 

985. ἐπὶ τοῖσδε, πμοη ἐιονε εοπἀἐἱοπβ. 
388. πολλή γ᾿ ἀνάγκ» όπιμες οἀτιόηεν : 

5ο ἱηνοπήσιὸ Γερεπτγε. Μονκ. 
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ΑΔ. ᾿Οήμοι, τί δράσω δητα σοῦ μονούμενος» 990 |- -]» -ᾖ- ων -ν » 

ΑΛ. Χρόνος μαλάξει σ᾿' ὀυδέν ἐσθ ὁ κατθανών. ν -{ν -|- -]ν -ᾖν -[» εν 

ΑΔ. Αγου µε σύν σοι, πρὸς 9εῶν, ἄγου κάτω. «τιν --τίν-ν-ἰ-- 

ΑΛ. ᾿Αρκοῦμεν ημεῖς ὃν προθνήσκοντες σέθεν. --]--|- -ιν-]- -ᾗν ν 

ΑΔ. Ὢ δαῖμο», δίως ξυζύγου µ᾿ ἀποστερεῖς. -ιν -{|--Ι» -Ιν -ἰ- - 

ΑΛ. Καὶ μὴν σκοτεινὸν ὄμμα µου βαρύνεται, 395 |--|--ἰν -ἰ- -ἴν-ἰκ» 

ΑΔ. ᾽Απωλόμην ἄρ,, ἔν µε δη λείψεις, γύναν. --ἰν -ν-]» -[--ἰνν 

ΑΔ. Ὡς ὂυκ ἔτ ὀῦσαν, ὀυδὲν ἂν λέγοις ἔμέ. --[ν-ν-Ι--ᾖ- -ἰνν 

ΑΔ. Ὄρθου πρόσωπον᾿ μὴ λίπης παῖδας σέθεν. κα -]- -|- -]ν -||- -]ν ώ 

ΑΛ. Ὃυ δ70 ἐκοῦσά Υ' ἀλλὰ χαΐρετ’, ὦ τέκνα. . -]» -[» -|ν -ν -[» ν 

ΑΔ. Ελέψον πρὸς ἀυτοὺς, βλέψον. ΑΛ. Ουδέν ἐιμ ἔτε.|-- ιν -ἷ- -ἰν -[ν -ἷνν 

ΑΔ. Τί δρᾶς 7 Προλείπεις: ΑΛ. Χαῖρ. 401 |ν -Ίν -[- -] 

ΑΔ. Απωλόμη» τάλας. ν -[ν -[» ώ 

ΧΟ. Βέθηνεν, ὂυκ ἔτ ἐστὶν ᾿Αδμήτου γυνή. |» -Ί» -ν -|ν-]- -[» ο 

ΕΥΜΗΔΟΣ. - 

Ἰω μοι τύχας' μαῖα δη κάτω [Στροφὴ.] ν --νκι-ν-ν- -. 

βέοακεν' ὀυκέτ᾽ ἐστὶν, ὦ ν -]ν -ἷν -|--- β᾽ 

ΤΗΣ ΟΒΡΕΠ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΙΗ ΑΟΟΕΝΤΟΔΤΙΟΝ. 

ΑΔ. Οίµοιτι δράσω δήτα, σου µιογούμιεγος} ΑΛ. Χρόνος µαλάξει σε’ ὁ κάτθανων ἐστι ούδεγ. ΑΔ. 
΄Αγου µε συν δοι, προς 3έωγ, άγου κάτω. ΑΛ. Αρκούμεν ἥμεις ὃν πεοθνησκόντες σέθεν. ΑΔ. Ώ δαί- 
μον, δίας ζύζυγον απόσπτεεεις κε. ΑΛ. Και (ΗΝ σκοτείγον όκµα (κου βαρύνεται. ΑΔ. Απώλομκην 
άθα, ει δη λείψεις µε, γύναι. ΑΛ. Ὡς οὖσαν ούκετι, αγ λέγοις έµε οὐδεν. ΑΔ..Όέθου πεοσώπον’ µη 
λίπης παίδας σέθεν. ΑΛ. Ου δήτα ἐκούσα γε' άλλα χαίρετει ω τέκνα, ΑΔ. Βλέψον προς αύτους, 
Βλέψον. ΑΛ. Εέμι ούδεν έτι. ΑΔ. Τι δεας} Πεολείπεις» ΑΛ. Χαίρε. ΑΔ. Απώλομην τάλας. ΧΟ. 
Βεθήκε᾽ γύνη Αδμήτου έστι ούκετι. ΕΥ. Ίω μοι τύχας' µαΐα δη βεράκε κότω᾽ ἐστι ούκετι; ὢ 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

ΑΡΜΕΤΟΝ. [βογγοωίπς.] οες ΠΙΥ Ποατί! ν]ιαί οἶνα]] 1 4ο (Ἡεη, οίίπεε 
Ῥεγε[ε} Λιιοβδτις. Γίτηε ΥγΙ] α55υαρε {εε:---ἴε πο ἵ5 ἆσαά ἶς ποίμ]ης] 

ΑΡΜΕΤΟ. [ Ιπεοποοίαθίψ.] Τα]κε ππε γν](Ἡ (πες, ὈΥ ἰε(αοἆς,---ἴαΚε πηε 
Ὀε]ον! ΑιΙοξβδτι5. Εποῖν αΓε νε Πο ἀῑε {ογ{ίπεε! ΆΡΜΕΤύς. [6Ιαδρίης 
Μ5 Παπά».] Ο [αίε, οἵ νΏαί α ν][ε ίἶλοι Ῥοεγεανερί τηε] 

ΑΙΟΕΣΤΙΑ. [Ηεαυιίψ.] Απά ]ο! πιγ ἀατκεπίης εγε ἶ5 νεϊσ[εὰ ἀοννη ! 
ΔΙΜΕΤύς. [ Επιὐτασῖπρ ἠῖδ 8ροιιοε ἐεπάετίν.] 1 απι απάοπε ἴπεη, 1 έοιι. 

ΤΟΦΙΙΥ Ιενε Πε, ΩΥ Ψἶίε! Αἴοξβδτις, [Εεε[πίπρ Πεν ᾖεαά. ] ΑΝ Ὀείιης πο 
ΠΟΤΕ, {Πο Γπαγεδὶ δρεᾶαΚ ο{ηιε 45 ποιρ]έ, 

ΑΡΜΕΤύΡ. [γή ἐεατ».] Βαΐςε αρ ΤΗΥ (ασε: ἀεδετί ποί {ΏΥ ελι]άγεν | 
ΔΙΙΟΕΡΤΙ5. Νοί Ιπάθεά ψ]]ήπσ]γ, αἱ Ἰεαρί |---Όαϊ, {αγενν εἰ!, Ο οι]άγεη ! 
ΛΡΜΕΤΟΡ. [δοὐδΐπρ.] Τ.οοΚ αροη {Πεπι,---Ο ἸοοΚ! Λιοξετι5. [Ηέαυῖηρ 

α δἶσλ.] 1 αΏλ ΠΟ ΠποΤε!Ι ΑΡΜΕΤΟΕ. [Ηεερύπρ.] η) Παί ἀοεςί 1λοιιὸ----Ὠοδί 
οι Ίεανε 5ὸ ΑΙΟΕΣΤΙ5.[Γαὐι(ψ.] Εατενν εἰ]. [ 4ἱοέαεῖς ἄῑες.] 

ΑΡΜΕΤΣυΝ, [ Ογοαπῖπρ.] { απι ἀπάοηε, Ψτείσελεά πια! 
(0Ποπυ5. µε ἴδσοηε,---Αάπιείας5 πε ἱ5 ηο Ίποτε! 
ΕυνΕιύς. ΑΕΙ ΠΙΕΏΙΥ δίαίεττπα ἱ πον΄ροπε ἀοππ; οἶιο [5 πο Ίοήσες, Ο 

991, χρόνος µαλάξει, έἶπιο ιοἰ[] επιωἰἰίαέε | ΑΙάάς, απά ἴπάεεᾶ τηοδὲ οὐ[τοτβ Ῥείοτε 
ος δ0/ἴσπ, εναῖ 18, ἔππε ιοἱ1{ αβδµαρε {{η) δοΥ- | Ἰήπεριανο, ἠ8νε Χαιρέτω, τέκνα. 
ου. 1μθ 88ΠΙΘ οχρΓΕΒΣΙΟΗ ο0οΙΤβ αδαἱΠ 405, 1,8. σαι’ Τευ(ἴηρ ἶε, ώ μοι μοι τύ- 
υοἱοῖν, νειδθ 1404, χας, µαῖα δὲ. Επιθ]ευ οπ]θείυτες ἰὼ ἰὼ 

996, Βατπες (πιοδῖ Ι]κεὶν ὮΥ απ οΤΓΟΙ | τύχας. 1 Ἱανε σίνθ» «μια, 8 ἴ1ιθ {18η8- 
αἲ Ρτεβς) ας λείψει: 1 αθεαΓ. {οι α οἴπηί- | Ιαΐ1οι ο μαῖα, απιᾶ ννμίο]ι 1 υε]ίενο ιο 
ἰαΓ «81568, ἀπολώμιην απά λείψης. ἵίδ πιοαυίηρ στα, {μουρ]ι 1ἱ δἰσὶς(1γ ἴπι- 

399. Τη Ιΐθιι ος χαίρετ’, ὦ τέκνα, Τ.8εσας, | Ρ1168 6, πιο” ναίπεν (μα πιοέ [ιο 
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πάτερ, ὑφ᾽ ἁλίω' 4065 ων ων ν-υω- γ! 

Γη 2 λ 

προλιποῦσα ὃ ἁμὸν υν-νν - } 

ε / 

βίον ὠρφάνισεν τλάµων. νω -]ν ν -]- ν μα 

3 λ α. 

Ἴδε γὰρ, ἴδε βλέφαρον, καὶ ωνωυν |» Μο ον ν 
/ 

παρατόνους χέρας. νωυν-ων . 

3 

Ὑπιάκουσον, ἄκουσον, ὦ 4]θνυ -ᾖν ν -ι» Ες 9, 

- 5 / μι / 

μᾶτερ, ἀντιάζω σ κ -]- »|- - : 

3 - -υ λ ω ’ 

ἔγω σ’, έγω, μᾶττρ, ω -|ν -]- ν κ 

νὰ -- ε ᾽ λ . / / 

νυν γε κάλουµαι, ο σος ποτί σοισι πι” "νυν ν|- 4 ν]-νν λ 

τνων στόµασιν νεοσσός--- -ν ν|- »|- ν 

ΑΔ. Την ὂν κλύονσαν, ὀνὸδ ὁρωσαν' ὡστ ἐγὼ 415 |- -ᾖν -ᾖ» -]ν τιν -[ν μα 

καὶ σφὼ βαρείᾳ ζυμφορα πεπλήγµεθα. - -ιω -]- -]ν -[ν -[ν ω 

ΕΥ. Νέος ἐγω. πάτερ, λείποµαι φίλας [ Αντιστρ.] ' υντν-]-ντν- α 

μονόστολός τε µατεός᾽ ὦ ω - [ν -]ν -[ν - β’ 

σχέτλια δὴ παθὼν πονο να γ΄ 

ἐγὼ ἔργα Ἡ ἃ 400 |νν-Ιν ες μα 

βΚΝΧΑΧΛΑΝ 3 ο ἡ. ε΄ 

σύ τε µοι, ἑύγκασι κούρα, ω»ω - -ᾗν ω- - ά 

ξυνέτλαε. Ὢ πάτερ, νων-ων / 

ο ----'-------------------------------- 

ΤΗΕ, ΦΠΡΕΠ, ΑΝΡΟ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΕΟΕςΕΒΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

πάτερ, ὕπο ἅλιῳ' δε προλιπούσα τλάμων ωρφάνισε ἅμιον βίον. Γαρ ἰδε ίδε βλέφαρον, Και παρά- 
Τονους χέρας. Ὕ πακούσογ, ακούσογ, ω µάτερ, αντιάζω σε’ ἔγω καλούμαι σε, έγω γε γυγ, µάτερ, 
ὁ σος νεύσσος πίτνων πότι σοίσι στόµιασι. ΑΔ. ΤΗΥ ου κλυούσαν, οὖδε ὁρώσαν' ὥστε έγω και σφω 
πεπλήγµεθα βαρεία ζύμφορᾳ. ΕΥ. Νέος έγω λείπομαι, πάτερ, τεφίλας µάτβρος µογόστολος ω έ- 
γω δη πάθων σχέτλια έργα" τεσυ, ζύγκασι κούρα, ζύνετλας µοιε Ώ πάτερ; 

ΤΕΑΝΡΙΙΑΤΙΟΝ. 

[ατμθς, ἀπάευ (πε δη: απά Πανίηρ 1ε[ πηε, ίΠε άΠΠαΡΡΥ ΨοΠηαη, εΏε Πα 
γοηάεγεά πιγ ἡΙ[ο απ ογρᾗαπ)ς! Έος ]οοΚ, ]οο]ς ἴἶποι αἱ Ππεγ εγε]]ά, απά Ἠεχ 
η ΕΓΥΕΊεΣς αγΠης.[ (αἰ[ίπρ Γπιρασδιοπαίεῖψ.] 118ἱ, Πδίεη, Ο πιοίΠεη, [ εηίγεαἰ 
ίμθε: Ι σα]] {μοε, 1, νεΓί]γ, εαἰἰ ίπεε πονν, πιοίμετ,----ΕΥ Η{ί]ε εοπ {α]ίηρ 
αροη ΓΥ ππου(Ἡ, ΓΗε ᾖἱδ9ες Πε [ρ5 α[[εοοπαίείη.] 

ΛΡΜΕΤΟ. Όρου Ἠεγ” πο Ἠεατς ποῖ, ΠΟΓ96ε5:---5ο {παί [ Τακίπρ ές 
οἰιἰάτεη πι 5 ατπι».] [ απά γοιι-ίννο αγε δίτιοΚκ ΨΙίΠ α Πεανγ σα]απ(γ ! 

Ιυνειῦ». [ ΕΠ] πιµε]ι λος. ὙΎουηρ αἲπ Γ]εί, Ο [αίπεν, απά ὮΥ πιγ 
ἀθαγ ΙποίῃΏογ ἀθφετιεά: ΟΙ! αιε νγ]ιο πανε αἰτειάγ εχρετίεποεά ἀγεαά(αἱ 
ἀοίησς: [ Ταηρ ο φἰδέετ Κἰπαϊν ὃν ἐᾖο ]ιαπά.] αιά ίπου,Ο γου(η(α]-πιαιά 
Π)Υ δἰδίεὈ, Ὠὰδί 5αβεγεά γΏ 1ως! Γδογγουᾗβιἶν ἐο 4 ἀπιέέιδ.] ΟΙ! {αίπετ, 

408. ΕΟΥ ἴδε γὰρ,ῖδε, Μιβρτανε ΡτΟορο-ι «414. γεοσσὺς, ΝΘΓΥ Πτατα]]γ, α Μἰέέ]ε πεί - 
964 ἴδε γὰρ δὺ, 35 ἀηδννετίπρ ὑειίετ (ο ἴι | {έπρ ος απ ιη/]εάρεά δίτά. 1 μῖς (εγΏ νναΒ 
1όπῖο ἃ πιϊπότε, ἵη λε απήδίτορ]ιὃ, ν12., σύ | (ρατσπ]ατ]γ Ὁγ ἴιε Ττασϊς νυτὶ{ειβ) 8η- 
τε μοι ζύγ-ι ΜοηΚ, Ἀοννενεν, ἀθ[εμάς (ιο | ἀθατῖαρ]γ αρρ]]οὰ {ο ομί]άτοῃ. 
νυ]σαίο---ἔννο αἰλοτί γ]αβ]ος Ὀείησ6νοτ| 415. Το Δοἰο]ίαςί Ε1ἱ5 αρ ἴἶιε οΏιρεῖς 
εαιΙνα]εηπί ίοα Ίοηρ 0η6. 1η ιο οοηδίγΙσ{ἴομ Ἠθγε, ὮΥ γεαάῖης ταύ- 

411. Αάάῑάϊ σ’, αἲ νἰτόίας Πά {18 410 | την δὺ καλεῖς ὈΘΓΟΓΕ τὴν ὂυ κλύευσαν. 
εάγεῖ νότει» αη[ἰἰτόρμίσις. ΝΤονκ. ο 490, Ηἰάτασι Ἠ]ς ρείυας ἀειόχιί Ολη- 

415. Ταδς.Γ ομο {ες νῦν γε. Α]άῑῑ8 18 | (όγιδ:--- οκ Ιηπόπ]ο καρρ]ενέγαπε Ῥα{- 
προσπιτνῶν,----Ὑιβρτανθ, πιτνῶν, ---αἴδ- | πέδίις οἱ Ἠ/ακοθβό]άϊας. Μονκ. 
Γου6, πιτνών. Μοπὶς ΦάΥ8, “που ἀἱβρ]ςό- 498. Μοςί εἀἰτίοηςιᾶν ο ἀγόνητ ἀγόνητ᾽. 
τοῖ ποτὶ σοῖς προπίτγωνι” Μαιιυία γορίοτος {ια Ὠοτίο ἔοτπι. 
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ἀνόνατ᾽, ἀνόνατ᾽ ἐνύμ- ν υκ]νν |» - ο/ 

Φευσας, ὀνδὲ γΊρως ” ν|- -|-- . 

ἔθας τέλος ἕὺν τζδ, 498 ω-]ν -|- να . 

νυν] νυν] νυν - λ. 

τυν]-ν]-ν μ 

αῇ λ , 5 / δὲ ,ω ἔφθιτο γὰρ πάρος) ὀιχοµένας δὲ σοῦ, 
ρω 3 . ’ 

ΜαΤεθ, Όλωλεν θέπος. 

--ἷν -]- -ἰ--ἷ--ἵ-- 
--[ν-ν-ἰ--ἷν -ἰ-- 

ΧΟ. Αδμητ’, ἀνάγκη τάσδε συμφορὰς Φφέρειν' 
3 ΄ .. 3 Ν δν ρω 
ὂν γάρ τι πρῶτος, ὀυδὲ λοΐσθιος βροτῶν, 

γυναικὸς ἐσθλῆς Ἰπλακες γίγνωσκε δὲ, 450 

ὡς πᾶσιν ἡμῖν κατθανεῖν ὀφείλεταν. --ἰ--|--ἰν-Ιν -Ινν 

ΑΔ. Ἐπίσταμαί γε, κὀυκ ἄφνω κακὸν τόδε «ιν -ν -ιν -Ιν-ίνν 
, 3. 5 ΔΝ ο ρα ΄ / προσέπτατ΄' ἐιδὼς ὃ ἀύτ ἐτειρόμην πάλαι. ν -]ω -]- -]» -ἷν -|»- 

᾽Αλλ’, ἐκφορὰν γὰρ τοῦδε 9ήσομαι νεκροῦ, --ιν-]--Ιν-ιν -ἰν- 
ή Ν ΄ 3 ΄ 

πάᾶεεστε, καὶ µένοντες, ἄντηχησατε 450 |» -ἰν -]ν -[ν -]- ων 

παιῶνα τὼ κάτωθεν ἀσπόνδω δεῷ. - -ἰ» -ᾖ» -[ν -]- -|» ἀ 

Πᾶσιν δὲ Θεσσαλοῖσιν, ὧν ἐγὼ κρατῶ, - "ιν -{ν -ἰν -[» -ι» κ 

πένθους γυναικὸς τῆσδε κοιοῦσθαι λέγω, - -]ν -]- -ιν -|- -ιν η 

ΤΗΕ ΟΕΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΙΑΤΙΟΝ. 

αγονάτα, αγονάτα ενυμφεύσας, οὖδε ἕων τᾷδε ἔθας τέλος γήρως, γαρ ἔφθιτο πάρος' δε σου οιχό- 
:. ενας, µκάτερ; οίκος ολώλε. ΧΟ. Αδμήτε, ανάγκη Φέεειν τάσδε σύμφορας" γαρ ου τι πρώτος, οὖδε 

λοίσθιος βεότων, ήπλακες έσθλης γυναίκος δε γιγγώσκε, ὡς κάτθανειν οφείλεται ἥμιν πάσι. ΑΔ. 
Επίσταμαι γε, Χαι ουκ ἀφνω τόδε κάκον προσέπτατο' δε πάλαι είδως αύτο Ετείροµκην. Αλλα, γαρ 
Φήσομαι τούδε γέκρου ἔκφοραν, παξέστε, ναι µκενόγτες, αγτηχήσατε παιάνα τω Φέῳ κατώθεν ασ- 
πόγδω. Δε πάσι Θεσσαλοίσιι ὧν ἔγω πράτω, λέγω κομούσθαι πένθους τήσδε γυγαίκος; 

ΤΠΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Τη γαίη, 1Π γαίη ἀῑάςί έλοι ΠΙΔΣΕΥ, ποτ [ Γιουλίπρ αἱ ᾖὲ9 πιοζ]ετ.] πγίὮ Ἱετ 
αγγ]νεᾶ»ί (ποι αἱ {πε ίετηι οΓ 5επ]]έγ,----[ου [δοὐδίπρ.] οἷιε [αν ρεγῖδ]εὰ 
Ρείογε]ιαπά :---ραί [δλεζαίπο ἐἔεαγς ο ᾗῖ5 πιοίλετ.] οι Ὀείπρ 6οΠΕ, ΠΠΟ- 
{ποεγ, (Πε Ἠουςο 15 ἀπάοπε | 

6ποπυε. [ 0οπδο[πρίν έο έ]ε μίπρ.] Λάπιέίας,---Ἡ ἶς τεαιἰκ]ές (αί ἔἶλοι 
Ρεαγ-γ(Ἡ (19 ἀϊδαςίετ: {ος έποι (1 ποννῖςε {1χε β/6ί, ΠΟ {πε ]αδί ο6ίπογ- 
{α18) Ὠαδί ]οδί αΏ απἶαθ]ε νη]{ε:---Όαί Ἰκπονγ, {Ππαί {ο αῑε ἶς α ἀεδί ἵποιτῃ- 
δεηί οἨ τς α[]. 

ΑΡΜΕΤυς. [11έῇ ἰαπιεπέαέτοπι απά Ίπαπη δοῦ».] Ι Κπον Τί Ιηάεεά,---απά 
πο οἱ α δυάάεη ἶς (Π]ς οα]απίέγ οοπηθ αροη Ώε: Ραΐ Ίοης δἶπος αγ/άγε 
ος Ι{ Ἠανε ἶ Όεεη αβῃίοίεά ! | | 

[τί] εαγπεςδέ ἐπέτεαίψ.] Βιί, [ου 1 ν]ἱ Ώαψε (Πε οογςσε Ῥογπε {ογίῃ, ὃε 
Ργερεηί,----ᾱπᾶ, νΠῖ]ε γε »ίαγ, εἴαηί α ΏΥΙΠΠ {ο {Πε ἄοά Ρε]ον/ ν]ο-ας- 
εερίεί]-ποί-]Ῥαίΐοπς ! 

Γη έἡ έλε εοππαπάύπρ αἶγ οἱ Ργἰποεῖν αι]ιογίέν.] Απ αἲὶ ἴπε ΤΠεςεά- 
Ιαης, ογετ π]οπι 1 τείρη, 1 εη]οίη {ο ραγιιοιραίε-ίπ στ]εί {οι ΙΕἱ5 ]αάγ, 

436. τέλος, επᾶ; (Τεε]γ., ρεγίοά ΟΥ δέαρο. 
4329. ΜοηΚ ποϊῖσες (ἶναί (ο Οµοτις τ- 

805 ννογἀ5 ΠΙΟ] Το 616 5απ1θ ε/εοί αραἴη, 
Ῥε]ονς, πειαθ 916: τλᾶθ’, ὂυ σὺ πεῶτος ὤ- 
λεσας γυναῖκα: 3Ώ4 νεΓΕεθ 964, τί γέον τόδε; 
Πολλοὺς ἤδη παρέλυσεν Ψάνατος δάµκαρτος. 

490. Τδσαγ, Αἱάῑξ, απά πιοςί οίηου ε- 
ἀῑίοις, εχεορέ αἰκίοτά, Ίιανθ ἤμπλακες. 

451. ὡς πᾶσιν ἡμῖν κατθανεῖν ὀφείλεται; ]]- 
{εΓΑΙ1Υ, έ]ιαί 1έ ἰς ἄπιε ΓοΥ 18 αἲῖ έο αῑε:---δο 
αραῖη {η νογθο 7908, βιοτοῖς ἅπασι κατθωνξῖν 

ὀφείλεται» ἓξ ἐς ονοίπρ Γον αἲῑ Ιποτίαἰς έο ἀῑς, 
ίπαί 15, αἰῖ πιαπ]οίπα παιδί ἄῑο. 

454. ἔκφορὰν τοῦδε Νήσομιαι γεκροῦ» Ἰ ιο {ἱ 
Ῥιέ {ιο οΟΥρδε/οτί]ι οἵ ομέ ο/ 4οογς--- { ιοι(] 
ἰαψ έ[ιε ἀεαά ὑοάν ομέ, Πέετα]]ν, θέψοπἱ {νε 
δαΐες: Ὀσῖ, 45 Αἱσόκ!ῖς 15 Γερτεβοηίε α8 
πανίηρ ἀῑεά ομ{δίάς {6 ραἱαςε, ννθ ΠΙΔΥ 
ῦΥ ἐκφορὰν ππάειδίαπὰ ἱπρ]ψ, “έ οι’ ος 
(οι οἱ ἐλῖς ρἶασε. 
498. Τη πιοδῖ «0ΡΙ68 νο απ ά πένθος, Ὁιιέ 
πένθους 15 ππιιοδ(οπαΡΙγ ριε[εταδ]ο. 
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κουρα ξυρηκεῖ, καὶ μελαμπέπλω στολή. 
λ 

Τέθριππά τε ζεύγνυσθε, καὶ μονάμπυκας 

πώλους σιδήρῳω τέμνετ ἀυχένων φόθην. 
-- Δ 2 λ 

᾽Αυλῶν δὲ μη κατ ἄστυ, μη λύρας κτύπος 

ἔστω, σελήνας δώδεκ ἐκπληρουμένας. 

Ὃνυ γώρ τιν ἄλλον φίλτερον λώψω νεκρὸν 

τοῦδ, ὀυνδ) ἀμείνον, ἒις ἔμ.. ᾿Αξία δέ μοι 
” 5 Δ / 3 35 -. / 

τιμῆς, ἐπεὶ τέθνηκεν ἄντ ἐμιῦ μόνη. 

. ν 
ΧΟ. Ὢ Πελία »ύγατερ, χαί- 

δι 
ρυυσά μοι ἔνν Αἴδα δόµοισιν 

Δ Φι οΦ 3”. 2 / 
πον ἄναλιον Οἱκον οικετενύοις. 

2 ιώ 

Ἴστω ὃ ᾿Αἴδας ὁ µελαγχαίτας 
. Ῥ ᾱ. ΙΝ / 

Φεὸς, ὃς τ ἐπὶ χώπα 

πηδαλίῳ τε γέρων 
Δ 6“ 

νεκροπομπς ἵδει, 

39 

--ἰν -[--ἷν -ἷν -]ν- 
440 «-ἰν-]--ν -ἷν -]νν 

-τν-[--ίν-ἷν-ἷν- 
--]ν-ἴν-[λ-]ν-Ινν 
--ἷν-ἰ--ἰν -ἰ--Ι-- 
--ἰν-ἷ- -ν [στ]νν 
ο 

Ι --]ν τν ίντ]ν-]-- 
' . 

[στρφλα.]|-"]-ν-]-- α 
Αν ωμμώμώγὸς  β' 
“νυν Ιρσίν-- 
πό 

αρκώνά εἰ 
| -νν]|- κ 
κ... ή 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

ξυρήκει κούρα, και μελόμπεπλω στύλ. Τε ζευγνύσθε τεθρίππα, και τέµνετε σιδήρω μεονάµπυ- 
Χας πώλους Φόθην αύχενων. Δε μὴ έστω κτύπος αύλων κάτα άστυ, µη λύρας, δώδεκα εκπληρού- 
µενας σελήγας. Γαρ ούτινα άλλον νέκρον Φίλτερον τούδε »άψω, οὐδε αμκείνονα εις έµε. Δε άξια τί- 
µης μοι, έπει µόνη τεθνήκε άντι έµου. ΧΟ. Ώ 9ύγατερ Πέλια, χαιρούσα οι οικετεύοις τον οίκον 
ανάλιον ειν δοµοίσι΄Αἶδαι Δε΄ Αἴδαςι ὁ μελαγχαίΐτας Ὀέος, ίστω, τε γέρων γεκροπόµπος ὁς ἵζει 
έπι κώπα τε πηδάλιω, 

ΤΠΑΝΒΘΙΑΤΙΟΝ. 

φἰ(ῃ «πογη ]ουίς, απά ἴΏ 5αθίε σατΟ! Απά γοΚκο γοιυ {οιιγ-Ἱπογςε-ίεαιης, 
απά οΓοΡ ΙΙ ἴΠε εΏεασς γους διηρ]ε-γ]αἰοά εἰσεᾶς ας {ο ίε Π]απες ο 
(ΠεΙγ ποοσ]κς! 

Αιιά 1εί (Ἠετο ποί Ὃε {Πε ποῖςε ο{ ρἱρες (Πτοισ]ιοι! (ἶιε οἵ{γ,---που οί 
ἠ1εΊγτε, {ου {νοἰνε εοπηρ]είεά ΠἹοοηἈ. 

Έογ πο οίμεσ «ΟΓρ»δε Πῃογε ἆαατ (Πα (Π]ς [μα]! { Ιπίετ, ο [(6γεαείψ α/- 
/εοἱε. ] Ώλογε Κῑπά (ον/αγά» ππο, 

Ύσοα [ ΦΊαΚίπς εἰσπ ΓοΥ (]ε ῥγοςεδδίοπ {ο πιοῦε οπιυατά.] 9Ώιε ἵ5 ννογίΏγ οϐ 
Ώσπου {γοπ Π]6, δεείησ-(ἶλαί 56 αἶοπε ᾖαϊἀῑεὰ {ου πια! [Ε1έ 4 ἀπιόέιμς 
/Γοἰἰοωεά ὐν Ίποιγπε”» θεατίπρ ἐλε ἀεαά θοᾶν οῇ Αἰοόφῖς.] 

ΟΠοπυ5, [1η α δέγαῖπι δοίεπαπι απ ἱπιργοδοῖνε.] Ο ἀαισΠίεν οἱ Ρό]ϊας, [α- 
τίς Ὀἱεβδεά1γ {ο πηε πιαγ (μοι ἀνγε]ὶ ἵπ ναί ἀνγε]]π νν Ισ Σα πενεν 
γἱκιοιἰι,---- η] η (ἶνε πιαηδίοΠς οἱ Ρἰά(ο. 
[ Επγηιίψ.] Λιν Ίει Ρ]άϊο, ειε αοά ψ εΌου Ἰναίς, ἰκπονν,---απά το οἱά 

Π]αὴ ἐς {εγΓγΙηαΠ Ο( ἴπε ἀεαά [χο δ)ίς Ἱπίεηί αροη Ες οατ απ γαάάεη, 

499. κουρᾷ ξυρηκεῖ» τοζέ]ε γαδίῖο έοπΦΤε ΟΓ 
υέ διογη ραΐθε---μελαμπέπλω στολῇΏ, ἔπ 
ὑἰαοκ-γοῦεᾶ εἶοα οἳ εἰοέ]ίπς. 

440. Αποζῄιες τοαάίηρ 19, τέθριππά 3 δὲ 
ζεύγνυσθε. Ἐεἴεκο ρτοροδε «6 τέθριππα δὲ 
ζεύγη τε καὶ,δτο., απιῖ δοέ{ι Γγοπι γοιγ εἶια- 
}1οί ἐεαίπς απἀ αἵπρ]ε Πιου8ες οιιέ {ιο ΠιαµΟδ. 

445. Ἠ ή όπῖὸν (οὔδουνες ἈΤοπ]ς) Γερο- 
5εγῖπι τῇσδ ΡΓο τοῦδ’, Ώοίπάο ἀξία δέ µοι 
τιμῆς νοτίόπά πι, « ἀΐέσπα φκ0 ἃ 1ο Πιοπύ- 
ΤΟ αοοίρίαί, αᾱ πιέπίεηι Ρυτεύπ], Ηεο. 
νει,δ15: Ρί ἀάνοσαί µπης Ἱόσαπῃ, οἳ Α- 
εἰδίορὴ, Αομανη. 698. Ῥας, 918. 

447. Το οοπΊπιοή γθαάἴπρ Ἰθγθ 18 Πε- 
λίου. ΜΤΟΠΚ 845, --“ριίπια5 τος (αἱ Ὀό6- 
γἰσατη {όρηπαπα (.σς ὀκίαί η Ῥήμάανί Ῥ6- 
(1, τν. 999,” 

448. Ἱ άδσαι, Δἰάπβ, απά πιοςί ο ίοις 
Ἰανθ ἐν Αίδα δόµοισι. ἵπ Ὑιδρτανε’ ἴοχί 
ποννθνοτ {ια ρτεροδίτῖοη ἵ ναπίης. Το 
Ἠ]ακοβο]ά ννο ας Ιπάευ{εά {ος πε γ68- 
(ογα Μο οΕ ἔω, νι] σ]ι {6 πποίτο εν] επί- 
Ἰν ἀσπιαπάς, απ νν Ισ Ὀογοπά ἀοπρί 18 
ἴο οτἱσίπα] απά οοττθοί Ιεσίίοῃ. 

440, Ἐοτ ὀικετεύοις, Α]άῑΙ8 πας ἱκετεύοις, 
απά Ἱμάδσαγ, ὀικετεύεις, 



40 404. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

πολὺ δη, πολὺ δη γυναῖκ᾽ ἀρίσταν νω -]ν ν -ᾖ» -]ν -[ί- 9’ 

λίµναν ᾽Αχεροντίαν πο- 405 |--]νν -ᾖν -ἰν ων 

ρεύσας ἐλώτα δικώπω. . -]» ν -ν -|- « 

Πολλά σε µουσοπόλοι µέλ- [7Αντιστροφ» α..] πω »|- . »]]- ο α΄ 

Ίουσι καθ ἑπτώτονόν τ᾽ ὀρείαν -ω ν]- »ν]-- -]|- .. β’ 

χέλυν, ἐν τ ἀλύροις κλέοντες ὕμνοις, ωωυ -|ν ω -ᾖν ιν -]- 9’ 

Σπάρτα, κύκλος ἀνίκα Καρνείου 400|-- «ιν --» ω -|- α .α 

περµωήσσεται ὥρα ων -]» ν -]- | :ι 

μηνὸς, ὠειρομένως κ. ν]- ν ν|- ’ 
/ / υ / 

παγννύχου σελάνας, - »|- μη-- - 

λιπαραῖσί τ ἓν ὀλθίαις ᾿Αθάναες᾽ ν-]νν ιν -|- - |-- 

τοίαν ἔλιπες 9ανοῦσα 400 |- -|- ν -]ν -ιν ὰ 

μολπὰν µελέων ἀοιδοῖς. - -]ν ν -ι» -|- Α’ 

Ε{β᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ μὲν ἔίη, [Στροφ” β’.]|--ν---|- α 

δυναΐµαν δέ σε πέμψαι υ-Ίνν-]- β 

φάος ἐξ ᾽Αΐδα τερέµνων, νυν -|» ων -|- γ΄ 

Κωκυτοῦ τε ῥείθρων, 470 |--]-ν -ἰ- δ/ 

ποταµία νερτέρᾳ τε κώπα. ννν-]|-ω-ν-- ἐέ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΕ, ΑΝΡΓ ἘΕΝΩΙΙΙ59Η ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

πορεύσας γυναίκα πόλυ δη, δη πόλυ αρίσταν, δικώπω ἔλατα Αχερόντιαν λίμναν. Πόλλα µουσό- 
πολοι κλεόντες σε τε κάτα ἑπτάτοτον ορείαν χέλυν, τε εν άλυροις ὕρινοις, μελψούσι Σπάρτα, ἅνι- 
Χα κύκλος περωίσσεται ὥρα Καρνείου κήγος, σελάνας αειρόµεγας πάνγυχου, τε εν λιπαραίσι ὀλδι- 
αις Αθάναις' τοίαν μόλπαν έλιπες, »αγούσα, αοίδοις μέλεων. Είθε μεν είη ἐπι ἔμιοι, δε δυγαίμιαν 
πέμµιψαι σε φάος εκ τερέµνων΄ Αἴδα, τε ῥεέθρων Κωκύτου, ποτάμια τε γέρτεεα κώπα. 

ΤΗΑΝΡΙΗΑΤΙΟΝ. 

ἴμαί Ώε 16 εοπάποίἶπσ α ψΟΠῃᾶΠ, ὉΥ {αγ ΠΟΥ’, ΑΥ ὮΥ {ατ, ἴπε Ὀεδί,----ἵπ 5 
ιν/ο-οαγεά Ὠοαί αογος» ίΠε θἰψσίαη Ἰαμθ. 

ΟΙιεη «πα! εἶο εεγγαηί5 οί {Ώε ἥιςες, οε]εργαίῖηρ (Πες, Ὁοί] οἩ {πε 
εεγεη-εἰγἰησοὰἀ πιοιυίαϊη Ἰαίε, απάἆ ἵπ Ἠγιηῃς πηαοσοπιραηίεά Ὁ} (πε 
Ίγτε, δἵησ οΓ(Ποε 1Π Βραγία, ΨΠση {πε ἀΠΠΙνΕΓΡΑΓΥ «οἵηες Γοιιπά ἵπ (πε 
5εᾶ5οπ οΓίΠε (αγπόαη πιοηίΏ, ἴΠε πιοοῃ Ὀείης αρ ἴΠε ψ]ιοιε πἰρΏί ους” 
απά ἵη «ρ]οηά]ἀ, ΠαΡΡΥ ΑίΠεης: 5ο] α5οης Ὠαδί (μοι 1ε[ ϱγ Ιω ἀεαί]ι 
(ο πε πηηκιγε]ς οί πιε]οᾶ[ε». [ Εεε]ιπσίη. ] ΥΝ ου]ἀ, Ιπάεεά, ἵι γεδίεὰᾷ νε] 
πε, απά {μαι 1 οου]ά πναξι (μεε Ἱπίο {Πε ΙσΏί {γοπη (λε πιαπείους οἱ Πά- 
ἀξς, απά (ο είγεαπης ο{ 6οεύίι15, ΡΥ (πε Πωνίαὶ απά ευ ὈίεγγαηθεοιΙ» 945 ἡ 

Καρνείου περωίσσεται ὥρα----ᾱ τεαᾶῖης ΊΠας- 455. Αχεροντίαν, δήρίαη ΟΥ (Πιογε ΡΙ0- 
στανο αι 8οπ]ε οἵπείε Ἠανε στεα!1γ αρ- ΡετΙγ) 4ελετόπείαν. Τ]ιε ΒοΠο]αβί δεεπι8 

ἴο]αγε γτεαὰ ᾽Αχερουσίαν: Ἰάδσατ, οοΏ{18- 
ΕΥ ἴο αἲἰ οίΠεις, ας ᾿Αχερουτείαν. 

457. µουσοπόλοι, ἔᾖιε δε’ υαπί» ο ἐἶιε Μιι- 
468, ΠάΠΙΕΙΥ, έλιο ροεία οἱ θαγάς, 

4058. ὀρείαν, θεἰοπρἴηρ ἐο έλιο 15: ΠΊΟΤΘ 
{6εΙγ, οἵι έ]ιο πομπίαϊπ». Το Βο]ιο]ίανί 
Ἠὰ8 ὀυρείαν, απά Ίο οχΡ]αἶηΏθ ἑπτάτονος χέ- 
λυς ὉΥ ἡ ἑπτάχοβδος. 

459. ΕΟΓ κλέοτες, ΝΤ. λανο κλείοντες, 
460. ΑΙ! ἴ1ιε 6αΓΙΥ οάϊίοις ρἶνε Σπάρτα 

κύκλος. ΒαΓΠ6Β, 0η {16 γουοπηπηειάα[ίοῃ 
ο{Βεά]ϊρεγ, αἀορίοὰ, Σπάρτα κυκλὰς ἀγίκα 

Ρτογεά: Μαἴιήο απά ΜοΠΙ, Ἰοννενο», 
οὐ]θοί {ο ἴἶιε Ρἱγαβε κυκλὰς ὥρα, 35 Ὀεῖης 
υπ]ί]κε (ἶιο είγ]ε οί Ετίριά6ς. 

461. Μιβρτανο απ Μα ἰήορ ρῖνε πε- 
ευείσεται,----Δπιά 1η 1ἱθιι Οἱ ὥρα ΟΥ ὥρα,ΒΟΙΠΕ 
οοπίοπάἀ {ος ὥρας. 

469. ὅτε γὰρ πανσέληνός ἔστι, δι’ ὅλης τῆς 
γυκτὸς Φέγγει. ΒΟΗΟΙΙΑΡ5Τ. οδος 

469. Τάφοατ Ἰνὰδ "Αδου,---ΑΙάῑβ, ᾿Αΐδου. 
Ἐ ἀϊτίοπθ ΠᾶΥε τεράµνων. Ηεδή εΡῖ8 ρῖνες 
ὀριήματα 38 ἴἶια βεΏ5ε ΟΓ τέρεµνα. 

470. ΜαπΥ ἀῑΠετεηί γεαάῖηρς οεοΙΓ. 



ΑΛΚΗΣΤΙΣ. 412 4ἱ 

Σὺ γὰρ, ὦ µόνα, ὦ φίλα γυ- ων -ν -- -]» ἕ 

ναικῶν, σὺ τὸν ἀντᾶς η ν|- Ὑ α’ 

ἔτλας πόσιν ἀντὶ σᾶς ἀμεῖψαι ν-ν ν]- »]- υ]- 3. 9’ 

ἡυχᾶς ἐξ ̓ Αίδα. Κούφα σοι 410 |--]--]--]-- Μ΄ 

χθὼν ἐπάνωθε πέσοε, γύναι΄ ἐν δέ τι -νν]|-νν]-νν]-νν κ 

καινὸν ἕλοιτο πόσις λέχος, ἦ μάλ᾽ έ- μα. ν|- ο. ν|- ο ν|- μμ. 

µοί γ ἂν ἔνη στυγη- τν-]|-ν- μ’ 

θεὶς τέκνοις τε τοῖς σοῖς. --»]|-ν|- - ἔν 

Μάτερος ὂυν 9ελούσας [Αντιστε.β.] 480 |-νν-ν -|- - 

πρὸ παιδὸς χθονὶ κρύψαων ν- -νν -]- ’ 

δέµας, ὀνδὲ πατρὸς γεραιοῦ ων -[» ν -ν . |- γ΄ 

ο. 1... νὰ 

ὃν ἔτεκον ὃ᾽, ὀνκ ἔτλαν ῥύσασθαιν "νν-]-ν -ἷ--- 4 

σχετλίω, πολιὼν ἔχοντε " υ-]ον τν -ἰν 

χαίΐταν σὺ ὃ ἐν ἥδθα 485.1-.- υ]- 3 ι 

νέα προθανοῦσα φωτὸς ὀΐχει. υσυνσν[νι-- οὉ 

Τυιαύτας ἐνή μον κύρσαι --]--]--|-- - 

ἐννδυάδος Φιλίας ἀλύχου' τὸ γὰρ -ω »]|- ν »]- ν ν]-- μώκ 

ἐν βιότω σπάνιον µέρος η γὰρ ἐ- -ω »]- υν]τντίσνν α΄ 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΠ, ΑΝΌ ἘΝΟΙΙΣΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

Γαρσυ, ὦ μόνα, ὦ φίλα γυναίκων, συ ἔτλας αμείψαι άντι σας ψύχας αύτας τον πόσυ εξ ̓Αίΐδα. 
Κούφα χθων πέσοι επανώθε σοι, γύναι’ δε ει πόσις ἑλοίτο τι καίνον λέχος, Ἡ ἔμοι γε τε τοις σοις 
τέπγοις αν είη µάλα στυγήθεις. Μάτερος ου Νελούσας κρύψαι δέµας χθόνιπρο παίδος, οὖδε γεραίου 
πάτρος, ΧΑ Ν δε σχέτλιω εχόντε πόλιαν χαίταν ουκ ἔτλαν ῥυσάσθαι ὁν ἔτεκον' δε συ ϱν γέᾳ 
ἥδαᾳ οίχει προθανούσα Φώτος. Εί1 μοι χύρσαι ζυγδύαδος τοιαύτας Φίλιας ἀλοχου) γαρ σπάνιον εν 
βίοτω το µέρος γαρ η 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ, 

Έου ίἶλου,Ο ἀποχαπιρ]εά, Ο ἆεατ απποηρ Ψγοίηεη, (που Πα άφί {ως οογασα 
ιο νο η εχεΏαησε {ου {πίπε οἵ/Ώ {ο (ὮΥ Ἠαςραηά ἔτοιη {Πε γεαῖπις 
ρε]ον’. 

ΤήσΗί παΥ (πε εαγίἩ Γα]{ προῃ (ηος, Ιαἆγ :---απά 1 1Ώγ Ἠαςῦαπά δεε]κα 
ΔΏΥ ηεν’ αἰίαηςε, ἄβδυΓΕΚΙΥ Ὀγ ηπε αἱ ]εασί,απα ὈΥ (1γ εΠΙ]άτεη 1] πε Ώε 
βγεαί]γ ἀείεσίες ! 

Ἡ/πεη Ἠἱ5 πιοίῃεγ νγας ποί γγ]]{ης {ο Ἠϊάε Ἱνετ Ὀοά γ ἴη {λε ργοιιπά {ο 
Ἠευ δοη, ΠΟΥ Πῖς ασεά {αίπες, κ ν » κ, Ὀαί ἔἶχοςε {ννο πυγείσηες Ὀοίῃ οί 
επ Πανίπο Ποαςγ Ιοοί», Ἠαά ποῖ (πε Πεαγί {ο τεδοε Πίπι ποπα {πεγ 
Ὀεραί:----γεί ἀῑάςί εἶχοι η Ὀἰοοπηίηςσ γου!]ι ἀερατί,---ἁγίης ἴπ {Πγ Ἰας- 
Ὀαη 5 είεας, [ 4 ὠποίτέπαν απ επερ]ιαἑἰεαΙἶψ.] Ῥε ἴὲ πείτε ἴο πιεεί ν(Ἡ εἶλε 
Ἰῆκε οΓ Με] α ἀεαν οοΏδοΓῖ, (αἱ ταγε ἵπ ἠἰ{ε ἱ8 δις] α Ρροτίῖοη,) {ΟΥ 51Γε]Υ 

479. ὤ μόνα, Ο ἐ]οιι αἶοπε, Ο έ]ιοιι ἔ]ιο οἵι- 
ἵψ οπε: ὦ φίλα γυναικῶν {ΟΥ ὦ φιλτάτα γυναι- 
κῶν, Ο) ἀεαν αἰπΟΠ 1ΟΟΠΙΕΤ {ο Ο ἔ]ιοι ἀεατ- 
«οί ο 00πεπ. Βεμαε[ογ’νγραΚἴηῃ ἶς, σὺ γὰρ, 
ὦ Φίλα, ὦ φίλα γυναικῶν. 

. ΑΤ9.Υ υ]ϱὸ σύ γε τὸν σαυτᾶς, Ἱπνίϊο πιό- 
το, Ὠε]ένί γε,φποά οπη ίπηί ΜΤΒ, ἀάο 
Ῥαπϊςϊόηςον, οἳ 64ϊάϊ ἀυτᾶς. Μονκ. 

476. Τη πιοδί οἀἴ[ίοι νο η ἐπάνω πέ- 
σειει---ἵαμ]Π]γ. αι (ή ας ἔπ άνωθεν πέ- 

σοι,---απᾶ Ἐγβατᾶ!{, νν]οσι λ]οπ]κ Ίναρ Γο]- 
1ονγθ, ἐπάγωθε πέσοι. 

4849-5. Α νετςε {ο ςοπηρ]είε {πο πιείτο 
5 νο]] α5 {ἱιο 56Η96 86θπης Ἠετο παμπρ. 

483. θιδρέοίυπι μάρ6ο ῥύσασθαιν---οἴἷ- 
1ά8 ῥῄίπια ργοάύοἵα πιό(το εἰτόρ]άςο πιᾶ- 
Ιἑτεδρόπἀεί. ἸΊονκ. 

487. ΕΟΙ ἔίη μοικύρσαι, ΠΙΔΗΥ ΝΤ. διά 
οἀ[ίῖοης Ίνα νθ ἔύ) (κε κυρῆσαι;---Άπά, ἵη ἴἶιθ 

| πεχί Ἰη6, φίλας {ΟΥ φιλίας. 



΄ 
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μοί Υ ἄλυπας δι ἀι- 400 |-ν -]- ν- | μι 

ὤνος ἂν ἕυνείη. ἳ ο »]|- μ]- - / 

ΗΡΑΚΛΗΣ. 

Ξένοιν Φεραίας τῆσδε ρωμῆται χθονὸς, ν -]» -ᾖ- -]» -ᾖ- -ᾖ ων 

"Αδμητον ἐν δόµοισιν ὖξα ειγχάνω» --ιν -ινιν-ν -ἰ--- 

Χο. Πστ’ ἓν δόµοισι παῖς Φέρητος, Ηράκλεις. --ιν -ν -ἰν -- -ἰν- 

᾽Αλλ) ἐιπὲ, χρεία τίς σε Θεσσαλῶν χθόνα 4965 |-- -[ν -μ--ἷν -[ν-]ν ω 

πέµπει, Φεραῖον ἄστυ προσθῆναι τόδε; --ν ιν ω-ι--ιν- 

ΗΡ. Τιρυνθίῳ πρώσσω τι» Ευρυσθεῖ πόνο». --[ν-|--ἰν -|- -ἷων 

ΧΟ. Πο μαὶ πορεύει5 Τῷ ξυνέζευξαι πλώνῳ» - -]» -ἷ- -ἰν -- -]ω . 

ΗΡ. Θρηκὸς τέτρωρον ὤρμα Διομήδους µέτα. --Ίν-[ν-Ινυνή-ίνν 

ΧΟ. Πῶς ὀῦν δυνήσει; Μῶν ἄπειρος ἐγ ξένου» ὅ00 |- -ν-]- -Ίω -ἷν -ιν- 

ἩΡ. Απειρος ὀύπω Βιστόνων ἦλθον χθόνα. ω-ν -|- -τν -[--]νν 

ΧΟ. Ὃυκ ἔστιν ἵππων δεσπόσαι σ ἄνευ μάχης. |--]ν-]--ιν-Ι--]ν- 

ἨΡ. Αλλ᾽ ὀνδ ἀπειπεῖν τοὺς πόνους ὁτόν τε µο. ᾖἹ|--]ν-]--]»-]- -]ν- 

ΧΟ. Κτανὼν ἄρ Ίξεις, Ὦ 9ανὼν ἀυτοῦ μενεῖς. ιν -]--ἷν-|--ι-- 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗ, ΑΝΟΌ ἘΕΝΟΙΙΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

γε ἂν ξυνείῃ έμιοι δία αι ὤγες αλύπος. ΗΡ. Ἐένοι) χωμήται τήσδε Φεραίας χθόνος, άρα κίγχανω Αξ- 
µάτον εν δοκούσι; ΧΟ. Παις Φερήτος ἐστι εν δοµοίσι, Ηρακλεις. Αλλα είπε, τις χεεία πέµπει 
σε χθόνα Θέσσαλων, προσθήναι τέδε Φεραίον άστυ; ΗΡ. Πράσσω τίνα πόνον Τιρύνθιῳ Ευρύσθει. 
ΧΟ. Και ποι πορεύει; Τω πλάνῳ ξυνεζεύξαι; ἩΡ. Μέτα τετρώρο ἅθμα Διομήδους Θρήκος. ΧΟ. 
Πως ουν δυγήσει} Μων εἰ απείρος ζέγου} ΗΡ. Απείρος" οὕπω ήλθον χθόνα Βίστοων. ΧΟ. Ου» έστι 
σε δέσποσαι ἵππων άνευ μάχης. ΗΡ.΄ Αλλα οὖδε δΐον τε µοι απείπειν τους πόνους. ΧΟ. Κτάνων 
άρα ὕζεις, ἡ 3άνων μένεις αύτου. 

ΤΠΑΝΘΙΙΑΤΙΟΝ. 

αἲ ]εαςί «Ἡε νγοι]ά Ὃε [Αιρ }οψοιδίψ, απἀ σέεπιῖπρ ἀε[εσ]έες.] υνῖεῖ πιε 
{0Η ενετ ν]ίλοιί οησε οαἡδίης Ρραίῃ ! | 

Ηππουιες. [ Επιεγίπρ.] 6 5ίταηρετς, Ἱημαδ]ίαη(ς ος (Ες Ιαπιά οί Ῥ]έ- 
τὸ», σ8η 1 απά Αάπιέίις ἱπ {Πε ραϊασεὸ 

Οποπυ». Τῃεσοπ οἱ Ρ]έγᾶς 15 {Π 1πε ρα]ασε, ΗΠέτουμ]δς. Ῥαΐ Ἱη[ογπι πιε 
πνὨαί Ὀμείηςςς 5εηάς {ἶεε {ο {Πε οοΠίςΥ ος (νε Τμεεκά[ίαης, οεσαδίοη- 
1ΠΏΡ {μεθ {ο οοΠῃε ἴο ἐῑίς οἱ{γ οἱ Ρπέτα» ὸ 

Ἠεπουιες. Ι απ Ρετίογωλίησ α οετίαἶα Ἰαῦου {ο (πε ΤϊγφηιΠίαπ Εν - 
τήείμεις. Όποπυς. [[ιφιϊςἐυείψ.] Απά νετ σοεςί ίπου} Όροι να 
τουῖηρ-εχρεάἰίοη ατί (ποια Ώουπά ὃ 

Πτσπουιας. Α{ίοτ (λε {οιγ-Ποῦφε ε]ατ]οί οί Ώίοπιεάο (πε Τηγασίαη. 
Οποπυ». Ηοψ (λεω ννῖ]έ ἴἶχοι Όε αδ]εὸ Ατί {ου ΙσηογαΏί ο{ ε]5]οτα ὃ 
Ἡτκουισς. [ 4εεοπιπρίη.] Ισπογαηί:--- Ώαγε πενετ α5 γεί Όεεῃ (ο ί16 

αμ οἱ {πε Ῥ]ειόπίαης. ΟΗΟΑύ89. Τ{ ἶ5 ποί εμαί (μοι σαπσί πηᾶΚε (Πγ5εἰξ 
Ὠη]ασίει ο{ {ηεςε εἰθεᾶς, υοιί Ὀαεί]ο ! 

Ἡεπουιας. Βιΐ ποἰΏεχ ἶς 1{ Ροβρίρ]ε {ος Πιο {ο γεποσηοε (πε ]αςογς, 
Οµοπυ5. Ηανίησ οἱαΐη, (πε, (ποια γὶ]ί [ Εἰαπεῖπρ οἱρπίβεαπείη αἱ (]ιε ]ιε- 

Ττο.] οοπιε Ῥασ]ς,----οτ Βεῖης εἰαῖη 1ου υγ γεηχαίῃ ἔλεγε! 

499. κωμῆται' ὃι γείτονες" κώμη γὸρ ἡ γει- | Κΐπς οί ΑτσοἙ απάἆ Μγεέπω: Πανίης 806. 
πονία ὃ γειτνία, οἰοίπίέαδ. Β0Ό1ΡΛΑ8. εεεάθά 19 {αίΐνες ἵπ εἶο ϱογυογππιθµῖ ος 

498. κιχάνω, Ἱ αθεότὶς, Α]άπβ, ὅσο. ανος | ἴἶχοςθ Κἰηράσπ!», ιο ἵπιροφεά ος Πέτοι- 
ορότιὸ πιόίτατη νήμα: γε: Αειῖσαπι | 168 δεν οταὶ πιοδὲ ἀμβιοαἰξ απά 4αΏβογοιΝ 
ΓόγπηᾶΤΑ κιγχάνω Εαϊ«έύτάϊῖας. Μον. - | επέοτρτίζες---Κπονη Ὦ (πο ποπ)ς οϐ {118 

4056. ΒοΊηο οορίε» Ἠαγο πύλυ {ου χθόνα. | Ὠπεὶνε Ιαμο15 οί ἐἰναῖ Ἰθγο. , κής 
497. Ετζ βί]ιθιΙς τὰ δοπ ο(βιπόπεἰ5ὶ 4968. Εοτσοῖ καὶ, αἰἱ 18.5. γε καὶ πο} 
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Αν 4 ” 8 κῶς | σι μάς αν τα, 

ἩΡ. Ὃνυ τόνὸ ὄγωνα πρωτον ἂν δεώµοιµ, ἐγώ. 205 --] ᾗω | Ι ἱ 

Χο. τί ὃ ὧν κρατήσας δεσπότην πλέον λάζοις ν -ᾗ» ὖπιν τν -ἷ-- 

ΗΡ. Πύλους ἀπάξω κοιρώνω Τιρυνθίῳ. - -ιν -ἷ- -[ν -]- -ᾖν - 

Χο. Ὃνκ ἐνμαρὲς χάλινὸν ἐμοαλεῖν γνάθοις. κ -ιν -ᾖν -]ν η. -]ν .. 

ΗΡ. Ἐι μή γε πὂρ πνέουσι μυκτήρων ἄπο. μ -» ιν -]ν -ᾖ- -]ν ν 

ΧΟ.᾽Αλλ᾽ ἄνδρας ἀρταμοῦσι λαιψηραῖς γνάθοις. ρ10.-- [ν -ᾖν -[» -]ι- -ᾖω ” 

ΗΡ. Θηρῶν ὀρείων χόρτον, ὀυχ, ἕππων, λέγεις. - -ι» -- -ω -ἷ- -ν - 

ΧΟ. Φάτνας ἴδοις ἂν ἁίμασι πεφυρµένας. - -τν -» -]ν -ν -[ω» 

ΗΡ. Τΐνος ὃ ὁ λρέψας παῖς πατρὸς κομπάζεται; |» -ᾗν -]ι- -ιν -ᾗ- -τν . 

ΧΟ. Ἂρεος, ζαχρύσου Θρηκίας πέλτης ἄναξ. «ν-]ν-]--]ν-Ι--ιν- 

ΗΡ., Καὶ τόνδε τὀυμοῦ δαΐµονος πόνον λέγεις, ὅ]ἱ5 |--]- -|--Ι--ΙΙν-ιν- 

(σκληρὸέξ γὰρ ἄνεὶ, καὶ πρὸς ἀῑπος ἔρχεταν) --]ν-]--ν Ιω -ινν 

ἒι χρή με παισὶν, δὲς Αρης ἐγείνατον - -ιν -ν -ᾖ» τν -[ν 2 

µάγην ξυνάψαι, πεῶτα μὲν Λυκάονι, ων] -]νν 

--ἷν -]--ἰν [κ τί» ἀῦθις δὲ Κύκνω, τόνδε ὃ) ἔρχομαι τρίτον 

ὦγῶνα πώλοες δεσπότη τε συμθαλῶν. ο50 ν -[υ-ἰ--ἰν-ν -ἰν- 

κο -- 

ΤΗΕ ΟΒΡΡΒ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΙΞΗΠ ΑΟΟΓΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΗΡ. Ου πρώτον αγώνα τόνδε ἔγω αν δραµκοίµι. ΧΟ. Δε τι πλέον αν λάσοις κρατήσας δέσποτην 5 
ΗΡ. Απάζω πώλους Τιρύνθιῳ κοίρανω. ΧΟ. Ουκ εύμαρες έµβολειν γαλίνον γγάθεις. Ἡδ. Ει γς 
η πνευύσι πυρ ἀπο μυκτήζων. ΧΟ. Άλλα αρταμούσι άνδρας λαιψήβαις γγέθοις. ΗΡ. Χόρτον ο» 
θείων Φήρων, ουκ ἵππων, λέγεις. ΧΟ. Αν ίδοις Φάτνας πεφύρμενας ἀέμασι. ΗΡ. Δε παις τίνος πά- 
προς ὁ Ὀρέψας κομπάζεται; ΧΟ. ΄Άρεος, ἀναξ Θεήκιας πέλτης ζαχεύσου. ἩΡ. Και τόνδε πόνον 
λέχεις του έµου δαίµονος, (γας αίει σαλήρος, Χαι έρχεται Ἔρος αίπος) ει χρη µε ζυνάψαι μάχην 
παίσι, ὁις Αρης εγείνατο, πρώτα (εν Λυκάονι; δε αὖθις Κύκνωχ--- δε έρχοµιαι τόνδε τρίτον αγώνα 
σύμξαλων πώλοις τε δέσποτ». | 

ΙΤΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Ἠεπευιες, Νοι (ἶνε Βνεί οοπι{εσί εἶίς ἵΏ ν/ η] οἳι Ἰ νια]] πανε εη{εγεά {ἶπε 
Πες! Οµοπυῦ». Βυἱ ναί πιογε ν]]{ (οι ασσοιαρ[ἰ5Ώ νν τεμ (που Παςί 5) Ὀ- 
ἀσεά (πείς ον/ηογὸ Πεκουις. 1 ν] ἀτίγε αν/αγ {λε Ἱογδεδίο (με Τιγύη- 
(μ]α Κίπσ. ΟΠΗοκῦς. Πὲ ννἩ]] Πηοί Όε αΏ ΕΔΔΥ ιπαίἰεγίο ραί (ηε ὈΙε {η ταῖς 
6Ώορς. Ηπκουιη». [δη1πσ.] αἱ Ιεαςί (1ου ὑτεαί]ιε ποί βγε Γγοτη (ἰχοῖς 
ποβίγιϊς! ΟπΠοπυς. Βυΐ (Πεγ (εατ πηεη {ο Ρίεςες--- ΨἰιἩ εεῖν ἀενουτίης 
1ανδ! Πκεκουιες». [1,αιρίπρ.] Τωε ρτονεηάετ οἱ πιουηίαϊη Ὀεαείς, υοί 
ο{ Ἠρτβες, ἴχοιι ἀἰδοουτεεςί αὐοιί, ΟµΠομυς. Του πα γθεί κεε (λοῖυ κεα)]ς 
ἀῑδίαίηεά νυν] Όἱοοά! Πεπουιες, Ώυί 5ου οξ ναί αἶγε ἀοες Μ]λοῖς οψηι- 
ετ Ὀοαςί Ππιδε][{ο Όεὲ ΟΠοκυβ.ΟΓ Ματ», Ρηίωςσε οξ (νε Τμτασῖαυ ἴατσεῖ 
τ1Ὦ Ψ σο]ά! Ηεκουιες, Απά είς ἰαῦογ (οι ππεη]οηεκί ἵν οὖε ανν 
{αίε οοιηρεἰς Ώ)ε {ο, ({ου 1! ἶς ενετ Ππαγᾶ, αἰά ες {ο αγά ποι»,) 1 Εποατι 
1οἵὲ Ὀαίί]ο φΙ 8οης ποπι Μαγς Ὀοσαί; βτοι, Ιηάεσά, νν(Ὦ 1 οάου, αιὰ 
πεῃ ν Οψοπας,---απά ἵ σοπιε Το ίς (Πϊτὰ εοπιραί, αΌοιί {ο εΏσασα 
νι Ὦ (ἶγε ἴχουκες απ. τΠεἰ; θείον, 

505. Νο ένο ᾖγὶ παος ἐν 1 πΊαη Ίιαῦε 514. Τη9 Δοἱνο]ῖαςί, απὀ (οτι [ης αππ{χο- 
σ.ιη--- θέ ένο [1γαί οπεοκπίον { παν Ἱιαυε επ- τις) ΤαδσαΓ αμά 50116 οἵμεις ανε "Αεε- 
βαρεά ἐπ. Ἔ]νε ἰΚΐης ΟΓ(18 πιᾶγθν ΟΥ Ὠ{- | ως. Τ116 ΓΟΓΙΟΣ Ἰοΐπθά ζαχρύσευ νετιλι "Αρε- 
οπηεᾶς ννας Ηέτοι]όνς εἰρ]η]ι Ἰαἱου. ως ΟΓ᾽ Αεεος, Πο ΥΠ] πέλτης. ΕΟΓ Θρμκίας 
506. τί δ) ἂν πλέον λάδοις, ὑπιέ το λαὲ πιογθ πιοδί Μ 959, απά οὐ μίθης Ἰνᾶνο Ορακίας, 

οί {Λου ᾳει Η/αί γγορτεςφ Οἱ αἀκαποε. ὅ]δ. Ὑειβα]]ψ. απά ἔ]οιι δρεα[κεκὲ οἱ ἐἰιέν 
τοἰ[ὲ ἐ]ιομ Λατς πιαάεἩ. | 1αῦο ο/ πμ Γαΐ ο, εναϊ ἴ8, α ἰαῦου πε ἀεδέῖτ 

508 ΗοΥΦο ἴᾳφ εχρ]αΐης ἐυμαρὲς Ὁ} ἐυ- ' διὐ)εοίς πευ ἐν ρογβογνε. 
χεεῖς---ἀσφαλὲς----ῥάδιον. Ε Φίδι πρὸς ἀτπος ἔρχεταιφ ἔεπ8 ἐο 1ο /έἼπενν 
.910. ἀρταμοῦσι µαγείρουσι" ἄρταμκος γὰρ Ο8 δίεερπεςς. Ηενψολίπ8 ϱ]νοδ κάµατος ὃ 

λεγεται ὁ µάγειςος. ΒΟΠΟΠΜΙΑςΤ. ὑψηλὸς τόπος ἂ {ιο Σ1ρη]βσαἴἶοι ος ἀῑπος. 



44 099]. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ἸΑλλ) ὀύτις ἐσσὶν ὃς τὸν Αλκμήνης γόνον |- -ι» -ᾖν -]ν -[[-ι-]ν π 

τρέσαντα χεῖεα πολεμίων ποτ ὄψεται. «τιν [νυν ν]ν-ν-]ν- 

ΧΟ. Καὶ μὴν ὅδ ὠυντὸς τῆσδε ποίρανος χθονὸς --[ν-|--ν-ίν-ινν 

"Αδμητος ἔξω δωμώτων πορεύεται. -] αρα [- -]ω -]ν -|» ω 

ΑΔ. Χαῖρ,ὦ Διὸς παῖ, Περσέως τ ἄφ᾽ ἁίματος. ὅ9οι- -ἰν -]- |» -ν ό [ν ω 

ἩΡ."Αδμητε, καὶ σὺ χαῖρε, Θεσσαλῶν ἄναξ. σσ] -ιν-ν-ιν- 

ΑΔ. Θέλοιμ᾽ ἄν' ἐύνουν ὃ) ὄντα σ ἐξεπίσταμαν. υ-]--]--ιν-ᾖν -ἷνν 

ΗΡ. Τί χρῆμα κουρῷ ΤτΊδε πενθίµω πρέπεις; “τν -|- -ἰν-ιν -τν - 

ΑΔ. Θάπτειν τιν ἓν τη) ημέρα µέλλω νεκρό». --ἰν-[--ι» |--ινν 

ΗΡ. Απ΄ ὀῦν τέκνων σῶν πημονὴν ἔέργοι δες. ὅ9θιν-|ν-]--]»-]--ίνν 

ΑΔ. Ζῶσιν κατ ὄΐκους παῖδες, ὃὺς ἔφυσ ἐγώ. “τιν ---ιν -ν -|ν ὥ 

ἩΡ., Πατήρ γε μὴν ὡραῖος, ἔόπερ ὀέχεταιν. ω -ιν -]- -]ν -ν -]ν ω 

ΑΔ. Κάκεῖνος ἔστι, Χ Ὦ τεκοῦσά µ, Ἡράκλεις. --ἷν-[ν -ιν-Ινκιν- 

ἩΡ. Ὃυ μὸν γυνή Υ ὅλωλεν "Αλκηστις σέθεν] ο... -ἰν -|- -Ινν 

ΑΔ. Διπλοῦς ἐπ᾽ ὤντη μῦθος ἔστι µοι λέγειν. ὅθὸ |ν -ἰ» -]- -Ίν -]ν -|ν - 

ΠΡρ. Πότερα Φανούσης ἔἴπας, ὴ ζώσης πέρι . ων «1» -|- -ιν -]- -ἷν ν 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΠ, ΑΝΌ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΓΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

/Αλλα ούτις ἐστι ὃς πότε όψεται Τον γύνον Αλκμήνης τρεσάντα χείεα πολέμιων. ΧΟ.Και 39 ὅδε 
ποεεύεται Αδμήτος αύτος Κοίρανος τήσδε χθόγος έξω δώματων. ΑΔ. Χαίρε, ω παι Δίος, τε πο 
ἁίματος Πέρσεως. ἩΡ. Χαίΐρε χαϊ συ, Αδμήτε, ἀναξ Θέσσαλων, ΑΔ. ΑΥ θελοίμι' εζεπισταµαι 
δε σε όντα εύνουν. ἩΡ. Τι χρήμα πρέπεις τήδε πένθιµιω κούρα. ΑΔ. Μέλλω Φάπτειν τίνα γέκρον 
εν τήδε Ἴμερα. ἩΡ. Θέος ουν εἶργοι πήµιονην ἆπο σων τέκνων. ΑΔ. Παίδες, ὃυς έγω εφύσα, ζώσι 
κάτα οίκους. ΗΡ. Πάτῃρ γε, είπερ οίχεται, µην ὡραίοςι ΑΔ. Και Εχείνος ἐστι, και ἥ τεκούσα εν 
"Ἠρακλεις. ΗΡε Μην γε γὔνη σέθεν Αλκήστις ουκ ολώλε; ΑΔ. Έστι δίπλους μύθος µοι λέγει έ- 
πι αύτη. ΗΡ. Πότερα Φαγούσης εἴπας πέρι) 3 ζώσης; 

ΤΒΑΝΡΘΙΑΤΙΟΝ. 

Βι1[ Εερο]ωεἶψ.} ποπε (πεγε ἵ9 νο εια]] ετει Ὀε]ιο]ά (πε «οπ οἱ Αἰοπιέως 
{εατ]πσ {πε Παπά οἱ Ηὶ5 επεπαῖος. 

ΟπΠοβυ5. Απά ]οἱ Ώθτε «οσιες Αάιηέίας Πἰπηξε]{,]ογᾶ οί επ]9 ]απά, {γοπι 
ου! οἱ {11ε ρα]ασε ! 

ΑΡΜΕΤΟύς, ιώόώς, αἀάγεσεες Ηέτειμ]ές .] Ηαί], 0 5οη ο{ὅονε, απά οἵ 
{πε Ὀ]οοά οἳ Ῥότεευς. . 

Πεπουτες. 7ογ (οι ίοο, Δάπέίας, Κῑπσ οἳ (πε ΤΠεεά]ίαπ». 
ΑΡΜΕΤύς. Ἰου]ά 1 οου]ά :----ἲ Ἰκποῖν, Πονγενετ, ἶναί εἶχοι αγί νγε]]-άϊς- 

Ροθεά (οπατάδ πηε. ΗΕπΕυΓΕ8.[ 1οο]ῖπρ εἶοδε.] Έοτ ναί τεᾶδοη ατί ἴπλοιι 
γ]ηλππεά ΙΠΙΙΠ (Πε {οηβΓε οἱ πουγηίηρ ὃ 

ΑΡΜΕΤύς. [Αἱσ]ήπρ.] 1 απ. αΌουί {Πἱ5 ἆαγ (ο Ὀγγ α οεγἰαίη ἀεαά Ρεί- 
«οη. ἨΗεπουϊεβ. Μαγ Ώεανεη (Ίεη ανετί (Πε πεδ[οτίαηε {Γοῦη {Ώγ οΠ!]- 
ἀγεπ! ΑΡΜΕΤυ. ΓΠε οι]άγεη νΏοπη 1 Ὀεραί αγε ο]ίνε ἵπ {Πε ρα]ασα. 

Ησπουιες. [ (οπ]εοιγύισίψ.] ΤΗΥ {αίπετ αἲ Ίεαςί, ἴ{ πε Ὀε ροπε, 15 {ῃ- 
ἀεεά [ηἱ]-ο{-γεατε! ΑΡΜΕΤΟς. [ (αγεἰσκεἰψ.] Βοί]ι Ἡε Ι1νες,----ᾱΠά δἷιε νο 
ὕατε πιε, Ηέτου]ός. Ἡεκουις. {Ην πιἰκίγιι.] θγε]γ (πεῃ αἱ 1εᾶςί ἱΏΥ 
νη][ο Α]οόςίῖς ἵ ποί ἀεαάδ ΑΡΝΕετυ». [5ογγοιυ[ιἰψ.] Ταετε ἶ9 α (οίοἰά 
ασοοιηί {ο τηε {ογεπάετ οί Πεν! Ἠσπουτες. [ /ετν στανεῖν.] ἩΝ ΠείΏει ἂ5 
ἀεαά ερεαΚεςί (ποια «οποεγηίηςσ Ἠες, ΟΥ 45 ᾖ γης ὃ 

595. Τη Μ585, απἀ (ἶθ οατ]γ οά1ῖοπς τ) | Μοη]ς οὈφετνος, ἂθ {οἱ]ονν :---'« {ἆαπι Ἱ- 
18 νιαηίῖης. Ῥότθειιθ ννᾶς ργοαῖ σταπά{α- | 95 οδί ἵπ νόσε χαῖεε, Ἠοο. [426.] 450. 
πετ ἴο Πέτει]ὅ5 οἩ (λε πιοίπεγ’ς Ρἰά6. 698. τί χρῆμαν--εαὈἰπίέ]]ῖσε διὰ, μάνε. 

697. Ψέλοια᾽ ἂν, (απάεγείαπά {πο Ιπβηϊ- | δίο Ἠες. 971, ἃς.: πρέπεις τόο(ὲ ΙΠίεΓ- 
{νε χαίρευ;) 1 ιοῖδ]ι Ι ευμ]ά 7οψ οἵ γε]οῖσε | ρτείάτιιτ «« ἠποίρπίς 69. ΜΟΝΗ. 
αἲ πιεείῖηςρ απ οἱά απά ἃ να]αςὰ ΓΠεπά, | ὄ8δ. διπλοῦς μῦθος; {τθείγ, έιυο αοοοιπίφ. 
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᾿ ΄ -ἰ) -- 

ΑΔ. Έστιν τε, κὀυν ἔτ ἔστιν ἀλγίνει δέ µε. σσ]ν τν -ἰ ---]νν 

ΗΡ. Ὀνδέν τι μᾶλλον ὀἵδ' ἄσημα γὰρ λέγεις. . τν τιν -ἰ» Ί» -|-- 

ΑΔ. Ὃυκ ὀΐσθα μοίρας ς τυχεῖν ἀντὴν χρεών: Γ -[» Ίγ -[» -|- -]» ἐ 

ἩΡ. Οδ ἀντὶ σοῦ γε κατθανεῖν ὑφειμένην. 549 ν ιν -ν -ν "μ δν - 

ΑΔ. Πῶς δν ἔτ ἔστιν, ἔίπερ ἤνεσεν τάδε” - -|» . |» -ᾖω -ἷω |» ῳ 

ΗΡ.᾽Α, μὴ πρόκλαι᾽ ἄκοιτιν ἔις τ/ὸ ἀνοοαλοῦ. - -τν -ᾖν τν τν ν νι» - 

ΑΔ. ΤέθνηχΧ ὁ µέλλων, χ ὦ Φανὼν ὂυκ ἔστ ἔτι. |" -]- -|- -ἰ--ἰ- -[κν 

ΗΡ. Χωξὶς τό τ ἔναι, καὶ τὸ μη, νομίζεταν. - -]» -]- τν -τν -]» ν 

ΑΔ. Σὺ τΊδε κρίνεις, “Ηράκλεις, κείνη ὃ ἐγώ. ὅ45 |» -]ν -- -ἰν -ἰ--ἰ- - 

ΗΡ. Τί δῆτα κλαίεις; Τίς φίλων ὁ κατθανών; --ιν---ἰν-ἰν -Ι»- 

ΑΔ. Τυνή' γυναικὸς ἁρτίως μεμιήμεθα. "ιν -ν -ᾗν -]- -]νν 

ΗΡ. ᾿Οθνεῖος, ἤ σοι ἔυγγενῆς γεγῶσά τις; ν-[ν-||- -ἰν-ν τιν ν 

ΑΔ. Ὀθνεῖος ἄλλως ὃ ἦν ἀναγκαία δόµοις. ω τν --- -|» -]- -]» - 

ΗΡ. Πῶς ὀῦν ἐν ὀΐκοις σοῖσιν ὤλεσεν βίον; ὅ60 |--ιν -|- -]ν -ν -]ν ω 

ΑΔ. Πατεὸς ανόντος, ἐνθάδ ὠρφανεύετο. -ν -ἰν -ἰ- -- υ-[ων 

--ἰν -ἴ- -ἰν «Ισ τίνν ΗΡ. Φεῦ. Ἐάθ' ἑύρομέν σ’, Αδµητε, μὴ λυπούμενο». -] 

ΤΗΕ ΟΝΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΘΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΑΔ. Τε έστι, και έστι ουν έτι δε αλγύνειμε. ΗΡ. Οίδα ούδεν τι μάλλον’ γαρ λέγεις ασήµα. ΑΔ. 
ουκ οίσθα μοίρας ςς χεέων αύτην τύχειν Σ ΗΡ. Οίδα γε ὑφείμενην κάτθαγειν άντισου. ΑΔ. Πως 

ουν έστι ἔτι, εύπερ} ἥγεσε τάδε; Ἰ ΗΡ. Α; µη προκλαίε ακοίτιν' ανάςαλου εις τ΄δε. ΑΔ. Ὁ μέλλων 
τεθνήκεν και ὁ Ῥάνων ἐστι ουκ έτι. ΗΡ. Τε το είναι και Το μεν νομίζεται χώρις. ΑΔ. Συ κρῦεις 
τήδε" Ἡβακλεις, δε έγω κείνη. ΗΡ. Τι δήτα κλαίεις} Τις φίλων ὁ κάτθανων: ΑΔ. Γύνη” γυναίκες 
άρτιως µεμνήμεθα. ΗΡ. Οθνείος, η τις :γεγώσα ζύγγενης σοι; ΑΔ. Οθνείος δε άλλως αναγκαία ην 
δόµοις. ἩΡ. Πως ουν ώλεσε βίον εν σοίσι οἶκοις) ΑΔ. Πάτρος ανόντος, ανν ένθαδε. ΗΡ. 
Φευ. Είθε, Αδμήτει ἑύρομεν σε µν λυπούμενον. 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

ΑΡΜΕΤυΕ. [Ηγἰπσίπρ ἠὲς Ἱιαπά».] θ]ε Ὀοι]ι ἶς, απά ἵ πο ΠΠΟΓΕ: 8Π ἆ εἶιε 
6ΓΙενεδ ης! 

ΗεκουιΕ». 1 3π1 ποί οπ6 ννη]έ (ἶνθ νηίσοτ :---ἴοχ ἴἶχοιι (α]Κοςί οὐςοιιγε]γ. 
ΑΡΜΕΤΟς. Κπον/εδί (οι ποί ἴΠε {αίς νο] 1 ννας Ιπουιη επί οἨ Ἰχευ 

(ο Ὠιεεί «νΙ(ὁ Πσπουιπε. ΙΓ Κπον Ἰηάεεά (αί «ης υπάεΓίοοκ {ο ἀῑς η 
πει οἱ (πεε!΄ ΑΡΜΕΤΟΝ. Ηον/ ἴπεη {9 ενε αΏΥ ΠἹογε, ἰ{ Μἶχαί εἴνε οοΏκεηί- 
ο [ ο]ιεάάίπρ ἐεαγς.] ἰο (1ἱ8ὲ Ἠεπουιες. ΛΗ, ἀο ποί Ψεερ α[ογεαπά {ου 
ΠΥ νε: γγαἰί ΕΠ] {ηε ενεηί. ΑΡΜΕΤΟύΣ. [δοὐδύπρ. Πε (ἶαί 15 αΌοιί ἴο 
ἀῑς ἰς ἆθαά, απά Ίιε (αι ἶς ἀεαά Ι6ποπποΓς. Ηεπουιες, Το 56, απά ποῖ ἴο 
ψε, αγ οοπίἀεγοᾶ αιἱίο-ἀΙΠετεηί. ΑΡΜΕΤυ», Τμοι ]ιιάσερί ἵπ (Π]5 ἵναγ, 
Ηέτου]δς, Όαί 1 {η (μαί. Ἡακπουιες. ΙΙΗΥγ (ποπ γεερεςί (πο ὸ Παί οηε 
οΓ (1γ {Γιεηάς 19 ἀεαάλ ΑΡΜΕΤυς. [ἱσμίπς.] Α κοηαη :---ᾱ ΟΠΠ ψε 
Ια{εἰγ πιεηί]οπεά. Ηκσπου1 Ες. Ὀποσππεσιεα- -Ὀγ-Είγίῃ, ος 8οίηε οΏε Ὀογη 
ΐΠ {ο ίπεεξ ΑΡΜΕΤΟύΕ. Ὦγ-Οἱτίῃ-απεοπηεοίεὰ,---ρυί ἴη οίμεγ τγεδρεοί5 
ἀεαγ να» οἷιε {ο (πα [απη!]γ! Πεπουτες. Ηονν, σι, ἀερατίεὰ εχε 11Γε ἴη 
{Ώγ Ώουκεὺ ΑΡΜΕΤΟυς. Ηεγ {αίΠετ Ὀείησ ἀεαά, οἷνε Ιἶνοὰ αἲν ογρΏαπ Πεγε. 
Ἠεποσιας. Λία! [ νοι]ἀ, Αἀάπιόίυς, νε [τα ουὐά ίίλεε ποῖ ππο γης! 

558. ὀυδέν τι μᾶλλον ὄῖδα, []σιοιο ποί]ΐπς 44. Τλ(ετα!1γ, {]ιο ο ὑς, απά ἐ]ιεποί, τ9 
1η απφιοῖδε ΊπΟΥΕ--- ἶ πα ποί οἱε Ε{ἱο ιοίδον . γερατάσά δδραγαίοι Ειαῖ ἵδ. ἴο δο αἰἶοε, απά 
ο {]ιῖ8 δαὐ]εοί έ]ιαν αί γε. πιοί ἐο θε αἴίυς, αγθ αοεοιήλοὰ ἴιρο ἀἰδέϊπεί{ψ 

940. ὑφειμένηνι 86 διηιηιζσίσθο: ---- πήηὴς ; ἀἰ[Γεγονέ ἐίπς. 
ασοιγά(ὸ νότιπηϊ «ρο[έεϊίωπι.”. Μονκ. | δ48-0. ὀθνεῖος, Γωρείσι---- οπ{ν ἰπινίο----ποξ 

549. ἘΟΓ ἐις τόδ, Υ ακεβο]ὰ Ἱεαγηεά]ν ; ϱ/ (νε δαπιο παξίοπ οΓ Κεὐπάτεά. 
οοπ]θοίηγες ἐ ἐις πότς 1 ΕΙΠΙΑΙΘΥ, Ἠονύενες; 349, ἄλλως νά]εί άῑϊανι οὗ οαήδαπε; (0η- 
ε1άιςι]ες τέτ᾽, αλά ο [οπάς τό», | ή1αἰτ Β]οιπβό]άῑ8 ἀλλ) ὧς, ΜΟΝΠ. 



46 00, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ἈΔ. Ὡς δὴ τί δράσων τένδ ὑποῤῥάπτεις λόγον; --ιν -]- -]» -Ί--ίνν 

ΗΡ. Ἐένων πρὸς ἄλλην ἑστίαν πορεύσοµαι. »-ἰν-||--ιν-ιν-ίν» 

ΑΔ. Ὃνκ ἔστιν, ὦ ναξ' μὴ τοσόνὃ ἔλθοι κακόν. 9ὅ |--|ν -|- -|ν -|- -ἰ»» 

ἩΡ. Λυπουμένοις ὀχληρὸς, ἐν µόλοι, ξένος. - -]» -» -ν -ν -ἰν ώ 

ΑΔ. Τεθνῶσιν ὃν Φανόντες' ἀλλ᾽ 1) ἓις δόµους. ᾖ -» -ᾗν -]ν -[[» -ιν- 

ΗΡ.Αισχεὸν δὲ παρὰ κλαίΐουσι Φοινᾶσθαι φίλοις. - -ννν- -ἰν -ι--ἰς- 

ΑΔ. Χωρὶς ξενώνές ἔισιν, ὃὲ σ᾿ ἐισάξομεν. - ιν -ιν -]» -[- -{ν υ 

ΗΡ, Μέθες µε, καί σοι μυρίαν ἕξω χάριν. ο 9600 υ-]ν -|- -ῃ.-|--ίνν 

ΑΔ. Ὃνκ ἔστιν ἄλλου σ ὠνδρὸς ἑστίαν μολεῖν. - -ν -]- -» -ᾖ» -» ὦ 

'Ἠγοῦ σὺ, τῶνδε δωμάτων ἐξωπίους ιν ιν -ν-]-κιν- 

ξενῶνας ὀΐξως' τοῖς τ᾽ ἐφεστῶσι» φράσο», |ν -ι» -|- ω |» -|- -]» ὠ 

σίτων παρεῖναι πληθος" ἓν δὲ κλείσαωτε |- -ν -]ι- -]ν -ιν -|ν ν 

θύρας μεσαύλους' ὂν πρέπει Φοινωμένους 960 υ -[ν -]- -{» -ἷ-- -ᾖ» ὦ 

χλύειν στεναγμῶν, ὀυδὲ λυπεῖσθαι ξένους. ω -ν -]ι- -|» -]- τιν - 

ΧΟ. Τί δρᾶς; Τοσαύτης ἑυμφορᾶς πβεσκειμένης, υ-]ν-ἰ--ἰν-Ι-τ]ν- 
"Αδματε, τολμᾶς ξενοδοχεῖν» Τί μῶρος ἐλλ αν ν ειν -ἰν ον 

ΤΗΕ ΟΠΒΡΕΠ, ΑΝΏ ἘΝΟΙΙΞΗΠ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΑΔ, Ὡς δη δεάσων τι ὑπορῥάπτεις τόνδε λόγον} ἩΡ. Ποεεύσομιαι προς άλλην ἔστιαν ξένων. ΑΔ. 
Ου έστι, ω άναξ' µη τοσόνδε κάκον ἔλθοι. ἩΡ. Οχλήρος ξένος, ει κόλοι, λυπούμενοις. ΑΔ. Ὃν 

:αγόντες τεθνάσι" άλλα (θι εις δόµους. ΗΡ. Δε αίσχρον Ῥοινάσθαι πάρα πλαιούσι Φίλοι. ΑΔ. 

Ἐεγώνες, ὃν εισάζομµεν σε, εἰίσι χώεις. ΗΕ. Μέθες µε; και ἔζω σοι μύρειαν χάριν. ΑΔ. Ουκέστισε 
µόλειν ἕστιαν άλλου άνδρος. Μγου συ, οἶζας ξενώνας εξώπιους τώνδε δώματων' τε Φεάσον τοις ε- 
φεστώσι, παξείναι πλήθος σίτων' δε ενκλείσατε μµεσαύλους 3ύρας' ου πεέπει Φοινώμιενους ξένους 
Ἀλύειν στενάγµων, οὖδε λυπείσθαι. ΧΟ. Τι δρας; Τοσαύτης ζύμφθρας προσκείµενης, τόλµας 
Αδμήτε; ζενόδοχειν } Τι εἰ µκώρος 1 

ΤΕΔΝΘΙΑΤΙΟΝ. 

᾿ ΑΡΜΕΤύΟς. Ας αὐοιί (πε {ο ἆο φαί, πιαΚεςί (ἶχοι α9ε ο έπεσε ν/ογά»ὸ 
Πεκουιτες. ἶ νηῖ]] σο 1ο 5οἵηε οίπετ Βγεδίάε οἱ ίΏοςε νο τεςσείνε σεδί5! 
ΑΡΜΕΤΟς. Τ ωωεί ποί ϱ96, Ο Κάπσ:---]εί ποί 5ο στεαίἰ αΏ {1 θεία]! 

ἨΠεκουτες, ἨἈΤο]εςιέα] ἶ α ραο51, 1{ ς οοἱΏε, {ο ΠΙΟΙΓΠΕΤΕΙ! 
ΑΡΜΕΤΟΡ. ΤΗε ἀεαά αγε ἀεαάς πΥπετείοτε, ο Ιπίο (πε Πουςε. 
Πκσκουιες. Ῥαἱ 1 ἵ9 α «απιεβη] (πίησ {ο {εοδι ψΙὮ πεερῖως [επ άφ! 
ΑΡΝΕΤΟΑ. ΤΗε σιεςί-οἴναπωΏεγς, (ίο νο ]οἷι ἵνε τν ἰ σοπάοί {εε;) αὖε 

αρατί! Ἡσκουικε. [ Ὀγσεπέίη.] 1μείπιερο απαγ, αμά 1 εἰα]] ουε ίηεε {ει 
{οιςαπά (μαηκς! ΑρµΕτυς. [Ργεδπρίψ.] Τί παυ»ί ποί Όε ἰπαί (Ώοι 6ο {ο 
8ΗοίἩεγ πιαπ)5 Πεαγίῃ. ! τσ. 

[Το εἶε οἰίεί Έασε.] Ιεαὰ-ου ἴ]νοι,----ἰμτονίης ορεηΏ (πε σιεςί-γοοπι5 
επαί αγε ἀείπε]εά {γοιη {χε Ἰουδε: οπς {ε]] {Ώοςε νο Πάνε ίΠε Ππιαμασε- 
πεηί, {ο ]εί (Ώεγε Ρε ΡἱεΠ{ίγ οἱ γε[γενιπιαη!ς,----απά «Ώαί γε (Πε μρίά-α1! 
ἀ9οἵ5: ἰ{ ἶ ηοί ΠΙ ἐἶναί {εαφίίης ο εδ! «Ώου]ά Ίλεαγ ϱΓΟΣΔΏ5, ΠΟΥ 1Παί {Πεγ 
εποι]ά Ρε πιαἆε 98 ! [Εαιέ Ἠέτειζὲς, εοπάιοίεά ἐπέο ἐλε ραΐαοε.] 

Οποκῦς. [Το 4ἀπιέέμς, τεὐιΚἰπσίψ.] ἩΝ αι ἀοεξί εποιιὸ Ἡν Πεῃ 5ο ρτεαί 
ἃ οδ]απηϊιγἰς ριεεεηί Ὀείογε (μες, Ὠαςί ίπποι {πε Πατά(]οοσά, Αάῑπέιμς, ἰο 
γεσεῖνε ραεειςὸὲ )Πεγείοτε ατί ἴἶοι υν]σες 

ὅδο. Τη Ρ]αςθ οΓ τόνδ ὑποῤῥάπτεις λόγον, | παὶ ον ἰ]αῦ]ο ο/ παρὰ, ἵτ ἵς πδδογίεἆ, ἀληποι 
Ά Εενν ο {οι νανθ τούσδ ὑποβῥάπτεις λέ- | (9868 ΏΟΓΜΟΠ αΐ νετεε 64 οἱ {1ο Οτόδίξβ) 
γους, Ἀ τεαάίηᾳ Ῥο 18ος Ἰη5ε]ν οεηςαγθά. | Όε Ἱεηρί]ιοπεά Ρείογο η 1αἳ κλ, 8πά «οη- 

684:.ξένων πρὸς ἄλλην ἑστίαν, ππέο αποίᾗοη | Φε πεΡΙ]γ νντ(]νοιιῖ δὲ, {ου ννλὶοἷι Ἐ1ΠΙΣΙΕΥ 
Λεατέλ οἱ ϱιεςί-γεςείυεγς, {ΟΥ ξένων πρὸς ἆλ- | Ίνας βἴνθι τι, ἴἶνα φεςοπά Εδοι νΝου]ά νεα 

τ λαν ἑστίαν, {ο έἶιο ἡθαγέ]ι ο) οέ]ιεν Ιιοδί. Ργ τίς Ἰηδισαςὰ ο α ἰΠυταςῇ. 
ὁ58, Τ0 αἱ 98. δὲἶδ ναππρ. Τίς {- | 759, Εος ἑτ τα ἠήςνετεο, Ἀ]άἃς Ἰα5 ὁτς. 



ΑΛΚΗΣΤΙΣ. 609. 47. 

ΑΔ. ᾽Αλλ' ἐν δόµων σφε καὶ πόλεως ἁπήλασα ιν. ν-Ινν 

ξένων μολόντα, μᾶλλον ἄν μ΄ ἐπήνεσας 3 ὀτ0]ν-]|- -ν-ἰν---ἰνν 

Ὃυ δᾳτ, ἐπεί µοι ξυμφορὰ μὲν ὀνδὲν ἂν πμ -Ιν-- -Ιν-ν -ἰνν 

µείων ἐγίγνετ, ἀξενώτερος ὃ) ἐγώ᾽ --]νκν -Ιν-ν-ι»- 

καὶ πρὸς κακοῖσιν, ἄλλο τοῦτ ἂν ἦν κακὸν, - -ᾖ- -μν -τν --ν -» λα 

δόµους καλεῖσθαι τοὺς ἐμοὺς ἐχθροξένους. νυν ---ἰν---ιν- 

᾽Αυτὸς ὃ ἀῄστου τοῦδε τυγχάνω ζένου, ὐτὃ |--ἰν -Ἱ- ιν ιν -ἰ-- 

ὅταν περ Άργους διψίαν ἔλθω χβόνα. -ν κ -ἷν --τινν 

ΧΟ. Πῶς ὀῦν ἔκρυπτες τὸν παξόντα δαίμονα, - -τν -[- -]ν -ᾖ» -]ν ων 

Φίλου µολόντος ὤνδρὸς, ὡς ἀυτὸς λέγεις : ν | νιν-[--ἰν- 

ΑΔ. Ὃυκ ἄν ποτ᾽ ἠθέλησεν ἔισελθεῖν ὁόµους, --ιν-νν- κ τιν - 

ἐν τῶν ἐμῶν τι πηµάτων γνώρισε. 050 |--|ν -ἵν-Ιν-]- -ἴν» 

--ᾖν{ς-ἰν-ἶν-ἰν- 
-τίν-[ν-νἶν εν 

Δ α λ ... .ω ο 5 ” . 

Καΐ τω μεν, οίµαι, δρῶν τάὃ, ὂν Φρονεῖν δοκῶ, 
» 9 . 9 4 δ᾽ 3 . 
ὀνὸ ἀινέσει με τάμὰ ὃ ὂνκ ἐπίσταται 

µέλαθρ ἀπωθεῖν, ὀνδ᾽ ὠτιμάζειν ξένους. «σἰν [στις -ἷσ-ἷε- 
ΧΟ. Ὦ πολύξεινος, καὶ ἐλεύθερος 
3 Δ ή 232” 

ὧν δρὸς αει ποτ οίνος» 

[Στροφὴ α..] - »]- -]- νω -ᾖ» ων μας 

050 -.. -]» -Ί» 

τΗξ ΟΠΡΕΠ, ΑΝΡ ΕΝΕΟΙΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΕΟΑΤΙΟΝ. 

ἈδΔ. Άλλα ειαπήλασα δόµων και πόλεως σφε µολόντα ζένον, αν επήνεσας µε μάλλον, Ου δύταν 
έπει ξύμιφορα (οι μεν ἂν εγίγνετο οὖδεν µιείων δε έγω αζεγώτερος' και πέος χαοίσιι αν ην τούτο 
άλλο κάκον, τους έµους δόµους καλείσθαι εχθρόξενους. Δε ἀύτος τύγχανω τούδε αρίστου ξένου, 
ὅταν περ έλθω δίψιαν χθόνα΄ Άργους. ΧΟ.Πως ουν εκρύπτες τον παρόντα δαίµοναφφίλου άνδρος, ὡς 
αύτος λέγεις, µολόντος; ΑΔ. Ουκ αν πότε ηθελήσε εισείλθειν δόµουςγει εγγώρισε τι των έµων πή- 
µατωγ. Και τω μέν, οἴμαι» δόκω, δεΩΥ τάδε, ου Φβόνειγ, ούδε αύνεσει (κε' δε τα έἔµα μµελάθρα ουκ 
επίσταται απώθευ, ούδε ατιµάζειν ζένους. ΧΟ. Ώ πολυξείγες, και άει πότε ελεύθερος εἶκες άνλρος, 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

ΑΡΜΕΤΟς. Βυΐ ΙΕ Γ αά ἀτίνεπ {γοτα ΠΙΥ πουςς, απά {ἶνε οἵ(γ, Εἰπη πο 
Ὠπά οοπωε ΠΙΥ ο πεξί, νου]άεςί (οι Πάνε ρταϊθεά τηε γαί]ετ ὃ Ην 

Χο ἵη 5οο{η,--- 5ἱῃσε ΠΙΥ «αἱατηγ Ιπάσεεά ποιά Ίαγε Όεεη ποίΠίησ 
(χε Ἴο55, οΏς 1 {]ια ΠΠΟΓΕ Ιη]οδρίίαβ]ε; απά 1η αἀάῑίΙοη {ο ΠΙΥ εν]]ς, (μεγο 
ν/οι]ἀ πανε Ῥεεη (]ς οἱΏετ οα]απη!{γ,----ἶἶλαί ΠΥ Ἠοιιςε νου] Ὠανε Ὀεειι 
εα]]εά {]ιε Μίγαησεγ-Παἰῖησ ΠηαΩδΙοη. [11εαδεαίν.] Βαι 1 πιγεε]{ βπά χις 
Π)8Ώ ἃ Πιοβί εχοε/]εηέ Ἰοςί, π/Ώεηβοευετ 1 ν]δ]ί τε (Πἱγδίγ ]απά οῇ Αγροβ! 

60ποκυς. ΤΗΥ (πεη ἀῑάδί ίΠοι οοησεα] (1γ ρτεδεηί [αίς, ν/Ώεη α πια 
(γ {Γ]επά, αφ (οι {Πγδε]{ραγεςί, οαΏηε ὃ 

ΑΡΜΕΤυς. Πε πενετ ψ/ου]ά μαγε θεετ νε ]]]ης {ο επίετ τε Πουςε, {Πε 
Ὠαά ΚΠοΝΠ αὐσΏί ο{ ΙΥ ευΠετίησς, Απά {ο Ὠίπη Ιπάεεά, 1 ννοί, 4ο [αρ- 
ρεας, αοἰΊηρ (15, {ο Ώαγε ]αάσεὰ ΠΩ ΥΥΙ8ΕΙΥ, ΠΟΣ νν]] ηε ργαίΐεε τε: Ὀυέ 
ΠΩΥ τοοί ΚΠΟΝ ποῖ {ο ἀγίγε α4Υ, πο {ο ἀἱεβοπος ψἰδιίους, [ Εσίέ 4 ἀπιέ- 
ἐ1δ, τεραϊτίπς ἔπίο ἐ]ιε ραίαςε.] | 

6μοκυς. 0 σγεα!ί]γ-Ποβριίαῦ]ε, απά ενε εταὶ πιαπςίοη οΓ1Πἱ5ΠηΦΗ, 

6759. Βἰπο]ία ἁ{ οί {π[τὴ, νογ. 1058, ἀλλ᾽ 
ἄλγος ἄλγει τοῦτ᾽ ἂν ὃν προσκείµενονο---ίπεε 
πρὸς ἄλλου δώμαθ᾽ ὡρμέθης ξένου. ΝΜΙΟΝΚ. 

074, ΕΟΓ καλεῖσθαι, [,αδζᾶχ Ἠ38 κεκλῆσ- 
θαι, που Ὀαά]1γ. 

681. ὈΤου]ς κανα: "τῷ Ρο τυὶ αοςε{ρὶ- 
παπί Ποάτηίης οἱ τατ]κάπο κ. Πας το 
τθβθῖης 68Η καί των Πεη πάσθά ννοιυ]ά 

4Π ποσθηῖ ζ0Ἡ δίαπά οη]ν Γοτ 18ε]{,---ος 
{ου τένε, νὰ Ππίοιγοραί1ου. 

584. Βατπες, ΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ΘΝΘΤΥ α{]ο- 
τ{γ, αν ννδ]] ας ἰο {ὗς πιείγο,θ(1τεὰ πολύ- 
ζενος, ἱμάιοςθά πο ἀοπδί ΡΥ {πα ννογάς Φι- 
λόξενος, ἐχθεέξενος, ιν {ἶια Ικθ. Ἑιιί 11 19 
νο] Κποννη {ἰναῖ ἴ νο οἸνου δες ενα Το- 
υἱς ἀἰα]οοῖ νναδ αζωιὶεῖρ]ο, απ ενα ζεῖ- 

τῳ Ἠ.γα {ορ {ος τις“ λοιοᾶς τῷ ΝΤΕ { γος ΕΟΣ ξένος ος ΟΠΤΑ ου ευ ἵη Ἰαποδὶς νοσς, 
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σέ τοι καὶ ὁ Πύθιος Ιν-ν Μ[-νν γ΄ 

ἐυλύρας Απόλλων "ν]|-ν||-- } 

Ἠξίωσε ναΐειν δν |- »]- . ., 

ἔπλα δὲ σοῖσι µηλονόμας υ-]ν -ν -Ίνν - ἕ 

ἐν δόµοις γενέσθαι, 090 |-ν]-ν]-- ” 

δοχμιᾶν διὰ κλιτύων - »]- ον -» στ 9’ 

βοσκήµασι σοῖσι συρίζων -πυνν-ι-- 4 

ποιμνίτας ὑμεναίους. --]-νν|-- .. 

Ξὺν ὃ ἐποιμαίνοντο, χαρα μελέ- [ Αντιστρ. α.] - υ]|- -]- ων -ᾖν ν αἱ 

ων, βαλιαί τε λύγκες, ὐ9ὔ |-νν-ιν ". β’ 
ἔρα τε λιποῦσ Ὄθευ- ν-νν]-νν γ΄ 

ος νάπαν λεόντων -ν]|-ν]-- δί 

ὦ δαφοινὸς ἴλα. πν|-ν|-- ΄ 

Χόεευσε ὃ ἀμφὶ σὰν χιθάραν, υ-[ν-ν -]» οὖν» ἕ 

Φοῖθε, ποικιλόθριξ 600 |- »|- ν|- - η᾿ 

νεθρὸς, ὑψικόμων πέραν - υ]|-ν ν -]ν ξα 9, 

βαΐνουσ ἔλατῶν σφυρὼ κούφω, αδις ο” υ]- ν -]- - Ψ; 

χαΐρουσ᾽ ἐύφρονι μολπα. -- -|- ν ν]- - κ΄ 

Τοιγὰρ πολυμηλοτάταν [Στροφή β.] ώώ ὁ »|- ὁίόα. , 
ς / 3 ω Δ - 

εστίαν οικείς παρα κχαλλίιναον 605 |-ν--ἷ-ν»-ἰνν- 

ΤΗΕ ΟΝΡΕΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΠΜΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

σε τοι Χαι ὁ Πύθιος εύλυρας Απόλλων ηξιώσε ναίειν’ δε ἔτλα γενέσθαι µηλόνομας εν σοίσι δόµοις» 
συρίζων σοίσι βοσκήµεασι δία δόχµιαν κλίτυων ποιμνίτας ὑμεναίους. Δε ξυνεποιμαμόντο, χάεα 
µέλεων, τε βάλιαι λύγκες, τε ἆ δαφοίνος ίλα λεόγτων, λιπούσα γάπαν Όθευος, ἔρα. Αμϕι σαν κύ» 
θαραν δε, Φοίθε, χορεύσε ποικιλόθριξ νέθρος, βαινούσα πούφω σφύρω πέραν ὑψίκομων έλατα», χαι- 
εοὖσα εύφρονι µόλπα. Τοόΐγαρ οίκεις πολυμηλόταταν ἕστιαν, πάρα καλλίναον 

ΤΕΑΝΡΘΙ.ΑΤΙΟΝ. 

ἴπεε ἰγοίῃ ἀῑά ενεπ (λε ῬψΠίαι Αρύό]Ιο, πιασίες ο{ (Πε]γγε, ἀείρη (ο ἵη- 
ΠαὈ]ί: απά ἠε επἀιγεὰ {ο Ώεοοππε α 5περ]εγά {π (Πίπε αὐοἀε»,--Ρρἱρίησ 
ιο ΙΥ ῄου]5 αογοξ» {χε εἰαπίίηρ Πἰ]]5, Γῖ5 ραρίογαἱ Ίαγς! 
Απά (πετεἼνεγε νοπί (ο {εεὰ νι Πίτα, (ωγοιιση «ε]ίσηί οἱ Πΐ πηῖα- 

5ἱΓΕΙΦΥ, {με εροίίεάἀ ]γηχᾶς,---απά {χε (αν/ηΥ ίΓοορ οί Ἰίοης, πανίης 1είῖ 
{πε {ογεςί οἱ ΟΙἨΤγς, σ.πῃε, | | 

Ατουμά {ἨΥ Ποτρ ίοο, Ο Ρμοέδας, {Γ]οκεὰ {Ἡε ἀαρρ]εά (αν, αἄναη- 
εἶης ψΙ(Ἡ ]ἰσ]ί ειερ Ὀεγοπά {πε ]ο{ίγ-ογεειεά Ρρίπες, ]ογ/πς ἵη (πε ρ]αά- 
ἀεη]ηρ οἰγαίῃ ! {Πιοολῦπρ τουπᾶ ετα]ῶπαῖν (οτυαγά» {λε ραίαεα.] Ν πετείογε 
Όλοι ΙπΠαΡΙέεςί α Ποπηεπιοδί αθαπάαηῖ 1 Ποσ]ςς δερῖἀε (χε {ὶγ- Πον πρ 

686. ΕΟΥ καὶ ὁ, Τ 4803 Ἠετο εά1ἰεά χώ. 
587. ἐυλύρας, Ροοά-ἰψγῖςέ, εἶναι 16, πὰασέον 

ϱί έιε ἴψγε οἳ Ιιαρ. 
988. Ίξιωσε ναίτιν, ἀἱρπάέις εδἰ Ἱιαῦίίάτε, 

Ίιε υοισ]ιδα/εά ΟΥ ευπάεδεοµά εἆ ἐο ἐπ]αδιέ.-- 
ὙΠουξς υ]ὰ {με τεαάεΓ «οπιραΓθ 1μῇς ρα»- 
5ᾶρε πνΙ(] νετςε 659 οΓ 11ο Απάνόηνας]ιὸ, 
απά Ι]κεννί»θ νν]{ὴ καὶ ἔυντράπεζον ἀξιοῖς ἔ- 
χειν βίον, Πεν] Ῥτοπι. ποτ. 999. 

591. κλυτείων Θο]ιοΗάρέθ5 πιοπάό»6 9ε{- 
Ίσεί ΡΓο κλειτύων. 96]ιο/άφίαν οχρ]{σά(ῑο 
η εὐ]{]όωο Βατηό]! εἷς Ι6ρΙίΗΓ: κλυτείων" 

τῶν ἀνακεκλιμένων καὶ πλαγίων ὀεγάδων: 5εὰ 
Αιρέπῖις ἀάάϊι ὀργῶν: Ιέρε {φίίας, πη{α6 
Πιόνυ]α πι{αἰἰόηο, ὀρέων. ΝΣΟΝΚ. 

699. ποιρωίτας" {ἱα Μ5. ήηπι Ῥαγιέη- 
56, οί εά{({ο Σαδοάνῖα,---εἈάθπῃ απαϊόρὶὰ 
απᾶ ὁπλίτης, ὀρίτης, χωρίτης, δεκδρίτης. Ἐν" 
ἀῑόπο Αάῑπᾶ, ποιµνήτας. ΜὕΣάΒΑΝΕ. 

598. δαφοινὸς, ὑ]οοά-σο]οιτεά---ἑαιυπ. 
605. ΜοηΚ 5 ὀικεῖ, «ΟΩ{ΓΑΓΥ {0 ΕΥΕΤΥ 

αυ{λομ11γ. απά (1Π παΥ ορἱπίοη) {ο Εἶλε 11- 
(εη/Ίοῦ οἱ ἔιε αιπ{]ιος----35 ννε]] 38 {ο ὔιθ 
ας {1011 οἱ {1ο ἀγαπια, απᾶ Έιε 5ΕΠ26. 



ΑΔΕΗΣΤΙΣ. 

Ῥοιθοίαν λήμναν' ώρότοις δὲ γυᾶν, 
“/ 

καὶ πεδίων δαπέδοις ὅρον, 

ἄμφὶ μὲν ἀελίου κνεφαίαν 

ἱππόστασιν, ἀινθέρα 

τὰν Μολοσσῶν τίθεταν, 
/; νΣ 2 . Ε] αν Δ 

πόντιον ὃ Αιγαῖον ἐπ ἄκταν 
. / 

ἀλίρενον Πηλίου κρωτύνει. 

ολ, δν / ” / 
Και νυν δόµιον αμπετασας, 

υ ” ο 

δέξατο ξεῖνον νοτερῷω βλεφάρω, 
ιο ΄ / 

τᾶς φίλας κλαίων ἀλόχου νέκυν ἓν 
δ/ 3 θ .ς λ ν 
ὀώμασιν ἄρτιθανη' τὸ γᾶρ 
3 ΔΝ ” / Δ ε] ή 

ευγενες εχθέρεται προς αιθω. 
» ” ο Δ 

Ἐν τοῖς ἀγαθοῖσι δὲ 
/ ) / 

πάντ ενεστιν σοφίας. 
π » . ” ΄ 

Πρὸς δ ἐκᾳ Ψψυχά Ὀράσος Ἴσται, 
” -- ᾽ ΄ 

9Φεοσεοὴ φῶτα κεδνὰ πράξει». 

006. 44) 

μα γ΄ 

Ἐκ ων -ν σσ 
νο ον ζ 

610 ---[-νν- ἡ 
ετεκ η 9 
Αα ωνὲ, 

[ Αντιστρ. β’.] [- -υν]νν - α΄ 

 Μμομνς. 8 
ἱὁ μπάσο αναςος 
ντα ὅ 
ο --- 
Εκ ποΒ ό 
ο μαση ή 

θο0|-ν--|-νν- 9 
νυν] νΙνι-  « 

τη ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΘΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Ῥοΐθιαν λίμναν' δε άροτοις γύα», και δάπεδοις πέδιων, ἅμεφι κνεφαίαν ἱππόστασιν µεν αέλιου, τί- 
θεται ταν αἴθερα Μολόσσων ἕρον, δε πρατύνει ἔπι αλίμιενον άκταν Αιγαίου πόντιον Πήλιου. Και νυν 
αμπέτασας δόµον, γότερῳω βλέφαρῳ δέζατο ζείνον, κλαίων νέκυν τας Φίλας άλοχου, αρτίθανη εν 
δώμασι' γαρ το εύγενες εκφέρεται προς αἴδω. Δε εν τοις αγαθείσι ενέστι πάντα σόφιας. Δε Ὀρά- 
σος ἥσται προς έµα ψύχα, 9εύσεθη φώτα πράξειν κέδνα., 

1ΠΑΝΡΕΑΤΙΟΝ. 

Ἰακε οἳ Ῥοόῦ6: αι {ο {1ε εΙ]]ασο ο{ ης Πε]άς, απά (πε εχῖεπί οἱ 19 ρἱαίης, 
(ον/αγἆς (Πε ἀὐςΚΥ δεί(ἶησ Ιηάεεά οἱ {χε ναΠ, Ώς Π]αΚες (Πε ο]ἵπηε οἱ έμε 
ΜΠο])όδείαης {Πε Πποῖί,----ᾱ πιά Πο]ἁς-άοπιπ]π]οῦὮ 45 
οί ί]ε ᾖὐσέαη 5εα αἱ Ῥέϊοη. 

{αγ α5 {Ώο ρογί]εςς 5ἵωογε 

ΑΔπά πονν, Παν]η Ε1ΓΟΝΠ-ορε Πἱ ΙΠαΠΡΙΟΠ, πε πα Ὦ ντ Παπίά εγε- 
Ιιὰ τεεεϊνεά Ἠῖ5 ραεκί,--- Ψεερίησ ουεν ἴΏε «0156 οἱ Ὠὶς Ὀε]ονεά οοιοτί 
1εί-ΠοΥΥ- ἀεΒά ἰπ {Ώα ραἱασε :---{οτ α ποῦΙε ἀἱεροξίίίοη 15 Ρτοηπε {ο αθἰ» 
ο{ τεερες!. 
ο ΤΗ Ρἰασιάπεςς απ απ αἲγ εχρτεσεῖοε ϱῇ Ίιορε.] Βαι ἵπ ἴΠε σοοά {λετε 
16 Ἰηπεεηί αἰὶ πιαηεγ ος γΥἰκάοπα! Αηά «οηβεπος εἰί5οη ΤΩΝ 5ου] ἐἶπαί 
λε Π]αΠ νο Γγεγεγες (νε (ος τν]]] {αγο ρνοβρετοιιδὶγ] 

606. γύαν 1 αδοάΙς: γυιὸν Α]άῑῑ5, οἳ 5ἷο 
νίἡρὸ:---γυᾶν οοττόχὶι Βανπόφίις. Ηίο 
]όειιν γίτον ἀόσίος ιη/κθτὸ οχόγοιη{. ΑΙ 
οοπίότικνεγυόταπα Ιωνθιδιό αἱ Όις 9ἴτίιθ- 
τε ]αυόταν ες 4] αἲ οοττήρία οἱ ἀεδροτά- 
ία τεΜπφπσηῖ, Βό]α9 ἑητότρτείαη ΥΥ αἰκο- 
Πό]άΐς, αποά ποϊτότϊς, τόοιὸ οέρῖί: αγα- 
(ἰόπίυιι }άρέτπι, εἰ οαπιρόγιηι ΡΙάπἰν αρά- 
{ιῖθ Γέεν εἴγοα φύ[ἱ9 οοείάαὖη φἑαἰόποσα, ᾱ- 
πεπι ΜοΙοδεύγιι δέυί δίά{μῖέ: πο ρόδί]ας 
τη Εής νότρῖς Ἱοργούξας, όηδις ἵπ Μηρ8 
νοιπάσιι]ὰ οχΙήυόπά 5 οδί : ]ιο πια]εος ἐε 
οἶΐπιε οἱ ἐ]ιο ἠ{οἱοβφίωις ἐὴο ἠἰππῖέ ἐο ]ιῖς ἆο- 
2παῖπ (ο [ες ἐἐίῖαρε ατιᾷ ἐο Πιῖ ρἰαίτιθ) ο {ιο 
εὐεδί. Γύη ἁριὰ νέίεγες 4ε άτνο, δεὺ ἄστο 
δὰ αγά ππῃ άρτιο ἀίσίμπι ο5ε. ἈΊονκ. 

608-9. Τ]ιε Βε]ιο]ίαδίέ ἰπίδιργείες κνε- 
φαίαν ἱππόστασυ, Πρ {1Υ Ὀγ---έέ τὴν δύσιν, 
ὅπου ὁ ἥλιος κατὰ κνέφας ἵστησι τοὺς ἵππους 
καὶ καταλύει. 

610, Ἠ/ακοεβε]ά ({ογσεί(ῖπς ναί ἀιθὸρ 
ν/α5 δοπηθΕίηχε» {επιπΙης) λάησθ τὰν ἴο 
τὸν, 6ΟΠΙΤΑΣΥ ἴο ενοτΥγ απἰλοΓΙ{γ. 

611. ΕοΥ δ), δεν ετα]ὶ 188. αι εἀἴσΙουιΒ 
πανο τ, διἱ Ὀαά1γ ---ομ ασσοιηί ΟΠ μὲν 1 
νοιςθ 608. αῦονοα. Ἰακεβο]ά αι (αἶκ- 
{οτά, οἳἳ ένο ορη/]δοίωτα.ος Ἀ{πκρτανε, ἐ- 
ἀῑῑεςά ᾽Αγαῖων Τη ρίαςο ΟΓ Αιγαῖον, 

614. Εου δέζατο, Α]άῑ15 ριϊη{εἆ δέζεται: 
αιιά [ου ζεἴνον, 1,αδςᾶν 1ὰ5 ζένου. 

691. Δεισεςῆ φῶτα κεδνὰ πεάζεινι ἔ]ιαέ έ]ιο 
Ρϊΐοιι5 πια του{1 /αγε ἀενετεεά]ψ. 
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ΑΔ. ᾽Ανδεῶν Φεραίΐων έυμενῆς παρουσία, τε]ν-ᾖς 1] ]ντνς 
νέκυν μὲν Ἴδη πάντ ἔχοντα πρόσπολον ν -ιν ---ἰν -]ν -|νν 

Φέρουσιν ἄρδην ἒις τάφον τε, καὶ πυρὰν. Ἡ "τν -[- -ν -[ν -ιν κ. 

Ὑμεῖς δὲ τὴν 9ανοῦσαν, ὡς νοµίζεται, 620 |--|» -Ι» -]ν-ἷν -ινν 
/ 29 -- ε / εΌ/ 

προσείπατ ἐξιοῦσαν ὑστάτην ὁδόν. »-]ν-ν-ιν -[ν -]νν 

ΧΟ. Καὶ μὴν ὁρῶ σὺν πατέρα γηραιῷ ποδὶ -]ν-Ι-νν]ν -]|--ινν 

στείχοντ» ὀποδούς τ΄ ἓν χεροῖν δάµαρτι ση να -ν -- -[ν -ιν -]ν ” 
/ ἈἊ / 3 / | ΠΛ κόσμον φέροντας, νερτέρων ἀγάλματα. επ] σσσν-ἷν -]νν 

ΦΕΡΗΣ. 
9 .) -- / / . 
Ηκω κακοισι σοΐίσι συγκαµ}ων, ΤΕΚΝΟΥ 6ο |- -ἰ- -ἰν -|- -|--Ι-» 
ἐσθλῆς γὰρ (ὀυδεὶς ἄντερεῖ) καὶ σώφρονος --ιν -ἰ--Ιν---νν 

γυναικὸς ημάρτηκας᾽ ἀλλὰ ταῦτα μὲν |ν -τν -|ι- -]» -ἷ» -ἰν ν 

Φέρειν ὠνάγκη, καΐπερ ὄντα δύσφορα. ν-ν -ᾗ- -[ν κ» -ίνν 

Δέχου δὲ κόσμον τόνδε, καὶ κατὰ χθονὸς «κιν -]|- -ἰν-ντικν 
/ .. Φ ᾽ 

ἴπω' τὸ ταύτης σῶμα τιμᾶσθαι χρεων, 
4“ ι ” νι ” / : 

ἥτις γε τῆς σῆς πρὀύθανε ψυχΏς, τέκνου, 
/ 5 3/ δ΄ ” Ε ᾱ. 3/ .” καΐ μ ὂυν ἄπαιὸ ἔθηκεν, ὀνὸ ἔίασε σοῦ 

/ { / θί στερέντα γΏρα πενθίµω ματαφθίνει». 

0556 ]ν -ιν -ηι- -[ν -]- ιν ᾱ, 

--ἰν -]--ἷν | -ἷνν 
--ἷν εν -ἰν-ἰ---ἷ-- 
«σἰνσἰ--]ν-Ιν-ἰν- 

ΤΗΕ ΟΕΒΡΕΠΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΊΙΟΝ. 

ΑΔ. Εύμινης παρούσια Φεραίων άνδεων, πεόσπολοι ήδη φερούσι άρδην γέκυν εχόντα πάντα µεν εις 
τε τάφογ, και πύραν. Δε ὕμεις, ὡς γοµίζεται, προσείπατε την «αγούσαν εξιούσαν ὕστατην ὅδον. 
ΧΟ. Και µηΥ ἔρω σον πάτερα γηβαίῳ πόδι στειχόντα, τε οπάδους φερόντας εν χέροιν κόσμον ση δα- 
µάρτι, αγάλματα νέρτερωγ. ΦΕ. Ηκω, τέκνον, συγκάµνων σοίσι κακοίσι' γαρ ἁμιαρτήκας, οὗ- 
δεις άντερει, έσθλης καὶ σώφρονος γυναίκος' άλλα ταύτα (εν ανάγκη φέρειν, καίπερ όντα δύσφο- 
θα. Δέχου δε τόνδε κόσμον, και ίτω κάτα χθόνος' το σώμα ταύτης χρέων τιμάσθαι, ἥτις γε προ- 
έθανε της σης ψύχης, Τέπνον, Και ΕθήΧΕ µε ουκ απαίδα, ούδε ειάσε κατάφθωειν στερέντα σου πέν- 
θιµω γήρα. 

ΤΕΑΝΣΙΑΤΙΟΝ. 

ΑΡΜΕΤΟς. [Σπίετιηρ /γοπι ομί οἱ έ]ε ραίαοε, Γοἰ[οωεὰ ὃν ἐ]ε/ιπεγαῖρτο- 
οεδδῖοπ ΟΥ ἠ15 ὐε]ουεᾷ φιεεπ.] Ο ΚΙπάΙγ Ῥγεθεηπεε οἱ γοι πιεη οἱ Ρμένα, 
ΠΙΥ φεγναηίςαγε αἰγεαάγ Ὀεατίησ αἰοῇβι (Πε 60/58, υΥΙίΗ αἲἱ ἆινε Ποπου ἵῃ- 
ἀεεά, ἴο {Πε {οΠῦΌ, απά {ο (Πε Ῥγτε. Ῥιί 4ο Υε, 45 ἰδίΠε ουδίοίη, 5αἱαίε 
ίε ἀεσεαςεὰ σοἶησ {ογίῃ οἨ Ἠει ]αδί ]οΙΓΠΟΕΥ ! [Τε (λογις εἶεετ».] 

Ο6µοπῦ». Απά Ὀε]ο]ά ! { 9εε {11} {αίΠετ ν]( ασεἀ {οοί αἀναηοῖηρ, απά 
Ῥαρες Ὀεατίηρ ἵπ ἰΠεῖγ παπάς ἀεσογαίίοη {ΟΓ {ΩΥ οοηβοΓί, ἆνῑο ἴοΏο:ς ο 
εχοςε Ρε]ονν :[ Τ]ε ργοσέδδίοη λα[ίς.] 

ΡΗΕΠΕΡ. [Επίετίπρ, /οἰίοιωεᾶ ὃν αἰίεπάαπίς ὑεατίπρ Ῥγεδεπίδ.]1 αΠΆςΟΠΏΕ, 
ΠΙΥ 5οη, «γπηρα(ΠΙΖίηρ ν]ίἩ {ΏΥ παἰκίογίαηες: {ΟΥ οι Εαδί Ιοδί (Πο οηε 
ν]] ἀεηγ Ιί) α σοοά απᾶ α οΏαρίε γε: Όαί (Ώςςε (Πίηρ» 1πάεεά 1! {5 τε- 
ααἰδίίε {ος ἴΊεε {ο 0εα5, (πουρῇ έπεγ ἆγε Παγά {ο Ώε Όοτηθ. Δοοερί Ώον- 
ενεν [ Ροϊπεϊπρ ἐο ἴ]ιε σ{ῇ:5.] εῑὶς ἀεοοταίίοη, ---ᾱπά Ἰαί 1 ϱο ΨΙίΠ πετ Ὀε: 
ηεαίΏ {πε εαγίῃ: Ώεγ Όοάὗγ ἵί 19 τἱσ]ί {ο Ἠοπος, Νο Ἱη 5οοί] ἀῑεά ἃ τας- 
δΟΠΗ {Ο5 {11γ ΠΙΓε, ΠΙΥ 5ΟΠ, απά τεπάεγεά Ώ]ε ποί ο]]ά]εςς, πεϊίετ οι ἤεγεά 
πιε {0 ρίπε ἀΥ/8Υ Ὀετε[ι οΓί1εςε, ΊΏ 4η οἱᾷ ασε ἀοοιηεά {ο 5οΓΓον’ ! 

634.Τἱι9 τεαᾶῖηρ ο{ πιοβί, ἴέ ποί οί αἲὶ 
Μ 559. απά ϱά1{19ΠΒ, 18, πρὸς τάφον. Όη ἐπ] 
τεαάΊηρ Μο] 8αγ8, ΄4]ίεγαπι Ιεει]όποεπῃ 
ἔς τάφον, 41ᾶπῃ ρότεὶρῖί Επρίά (μίας αἆ ΤΠ. 
Θ.Ρ.707,37,Ρρταέ(ετί ΒΙουυΠέ]άϊας ρὶός- 
8 /Αε]ιγ]! Ῥτοπιθίϊιι Υἱηςί. 1087, τέεἰὲ, 
πιέὰ αιήἆδπῃ εεπ{έπ/{{Δ, Οοπίθτ νόσβυτη 

844, --λέγων Ῥυραῖον κδος ἐις τάφον φέρειν.᾽ 
629. Ἡ/ακεβοἰἀ νῖν]εά {ο Ιηδεγί τ᾽ υε- 

(ογθ ἀγάλματα. Τε οομβίγιο(ίοη Ίετε ἶβ 
εἶναί ο{ νειςε 10541 ο{ {1ο Οτέ8ίδς, 

658. Όπιπες, ργαόίοι Μα((ίαέιΠ1, κα- 
ταφθιεῖν, 41σο νοχ πήμΗ]! ο5έ. Τ,αδεάγῖ8 πεν- 
θήµω, 6ί νέγειι 643, κἠν ᾷδου. ΜΟΝΝ. 



ΑΛΚΗΣΤΙΣ 65090, 5] 

]]άσαις ὃ ἔθηκεν ἐυκλεέστατον βίον --ν-ί--ἰ- -ΙΙν-ινν 

γυναιξὶν, ἔργον τλᾶσα γενναῖον τόδε. 640 |ν -|- -||--ἰ- -||--ἰνν» 

Ὢ τόνδ ἐμὸν σώσασ', ἀναστήσασα δὲ --ιν-|----]--ὶ»κ 

ἡμᾶς πίτνοντας, χαΐρε; κἀν ᾿Αίδου δόµοις - -]» -]- -]» -- -]» . 

..» / ὰ / / 

ευ σον ΎΥΕΝΟΙΤΟυο Φημι τοιουντοὺς Ύαμους ..... 
λύειν βροτοῖσι, Ἰ γαμεῖν ὄνκ ἄξιον. - -ἰ» -» -]» -]- -[» ν 

ΑΔ. Ούτ᾽ ἦλθες ἒις τόνὸ ἐξ ἐμοῦ κληθεὶς τάφον, 6045 |- -[- -]- -]ν -]- -[» . 

δὐτ᾽ ἐν φίλοισι σην παρουσίαν λέγω. - -|ν -» -ν -ᾖ» -]ν .. 

Κόσμον δὲ τὸν σὸν ὀύποθ Ἡδ ἐνδύσεται" --]ν-ιν -]» -]ι- -ἰ» . 

--ἷν-|----ἷν-ἵ-ν 
.ἷ--[--]ν-ἶν--- 

Σὺ δ) ἐκποδὼν στὰς, καὶ παρεὶς ἄλλω φανεῖν θ50 |ν -ἰ- -ι- -]ν -Ί-τιν- 

” / ” ”. 35 Δ / 
ου γάρ τι τῶν σων ἔνδεης ταφήσεταν. 

Τότε ξυναλγεῖν χρΏν σ’, ὅτ ὠλλύμην ἐγώ. 

/ / Α Φ Ἡ / / 
"εω γεξων ων, τόνὸ ἀποιμώζεις ΝΕΚΡΟΥ 5 

2 κα πα σα -” .» / λ | 
Ουκ Ἴσθ) ἂρ ὀρθῶς τοῦδε σώματος πατηρ, 

ὀυδ ἡ τεκεῖν φάσκουσα, καὶ κεκληµένη | 

µήτηρ µ ἔτικτε δουλίου δ᾽ ἀφ᾽ ἁΐματος, --ιν -ἵν-ἰν-Ιν-ἰνν 

µαστῷ γυναικὸς σῆς ὑπεολήθην λάθρα. | 

ΤΗΕ,  ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΩΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε εθήκε βίον πάσαις γυναίξι ευκλεέστατοΥ, τλάσα τόδε γενγαίον ἐργοΥ. Ώ σῶσάσα τόνδε ἔμεον, δε 
αναστησάσα ἥμας πιτνύντας, χαίρε, και εν δόµοις ᾿Αίδου γεγοίτο ευ σοι. Φήμμι τοιούτους γάμους 
λύειν βροτοίσι, η ουκ άξιον γάµειν, ΑΔ. Ούτε κλήθεις εξ έµου ἦλθες εις τόνδε τάφον, ούτε λέγω 
σην παεούσιαν εν φιλοίσι. Δε τον σον κόσμον Ἡδε ούποτε εγδύσεται" γαρ ου τι έἔνδεης των σων τα- 
φήσεται, Τότε χρην σε ζυνάλγειν, ὅτε έγω ὤλλυμιην. Δε συ στας ἔπποδῶν, και ων γέρων πάρεις 
άλλῳ γέῳ Βάνειν, αποιµώζεις τόνδε νέκρον ; Όυκ ήσθα άρα όρθως πάτηρ τούδε σώματος, οὖδε ἥ φα” 
σκούσα τέκειν, και κεκλήµεενη μή τηρ Ετίκτε με’ δε άπο δούλιου ἁέματος λάθρα ὑπεολήθην µάσ- 
τω σης γυναίκος. 

ΤΠΑΝΘΙ,ΑΤΙΟΝ, 

Ῥαἱ εἶχε Ίχας πιαὰς {1 1ἰ{ζε οΓαἲὶ ννοππεῃ πηοςί Πκίγίοις, Ὀγ ἁατίης (ὶς 
ποῦ]ε ἀεεά ! [4 ἀάγεδείπς έ]ε εοτροε.] Ο (οι (]ναί Ὠαδί Ργεδετνεά [Π]5 ΠΥ 
εοηΏ, απ Ὠαδί αργαϊςες υ8 νο ν/εγε {αἱ]1η6,, {αγευνεἰ],----απά 1Π {λε Π18Π- 
ε1οη5 ο Β]4ΐο ππαγ ἵί Όε νγε]] γη] {ποε! {ΓΗ σγεαέ σἰαάπεςν.] 1 α{Ἡγπι 
ἰπαί ευοΏ Πιαγγίαρες αγε ΡγοβίαΡ]ε ἴο Ππεη, οἶδε Ιί ἶ5 ποί πιεεί {ο ΠΙΑΓΓΥ ! 

ΑΡΜΕΤΟΝ. [ δεοτηγι(ψ.] Νεϊίπετ Ὀιάάεη ο{ πιε Ἠαδί (που «οτηε {ο {Πῖς 
[απεγα], πο ἀο 1 οουπί {1γ Ῥγεεεηοθ απποηρ (μ]ησε Ρ]εαρίησ! Ῥαί (πε 
ογηαηεηίς 6ηε 5Ώα]] ηενεΓ ρυΐ οἨ: [ος ἸΏ πογψῖεε Ιπάεδίεά ἴο (πΥ Ῥουη- 
ίμες φα]] 8)ε Όε ἱμίεγγες { Α: (Παιῖ {πε ουρῃίεδί ἴἼοι {ο Ώαγε 5ΟΓΓΟΝ εἆ 
υίὮ σης, νεη Έννας ρεγἰκμίηρς. [πεετίπρίψ.] Βιιι ἀοδί που, πο εἴοοά- 
28ἱ 4ἱοοί, απἀ, Ὀείης {ηγδε]{ οἱἀ, ρεγηη]τιεάςίἰ αποίΏετ, α γοιης ρείδοη, 
ιο ἀῑε, ἀοδί (που ]απηεηί ογεγ {ἡ]9 ἀεαά υοάγὲ Τ]ου γγαρί ποῖ, που, Γο- 
αἲ]γ (Ως {αετοί (]χὶς Ὀοάγ οἱ πι]ης,----πεϊέ]ει ἀῑά οἷιε Ἡν [νο ϱ.γ5 οἷιε Ῥαγο 
πηε (απ 15 οα]]εά ΠΩΥ πιοιμεγ) Ὀτίης πηε Γοτίμ: Ὀαί 6ργυης ἔγοῦ) δἷαν ἰ5]ι 
ους 1 ννας εεσγεί]γ Ρ]ασεὰ υπάοτ {ἷιε Ὀγεαδί ος {1 νν]{ε ! 

641. Ἐου τόνδ᾽ ἐμὸν, Μα ἰ]ιίθε ἴναν τένδε | Ἠεκύσλῖο,)α{ Ἱη Μῆοἆέᾶ, ὅ66----νε! αιοά 
μὲν,---ΠΟΙ Ῥαά1ν. νι Ριόπὸ ἁάσίιπι Δόρ]ιος]]8 ἱ4ἱρ. Έγταπη. 

649. 1η αἱ Μ 85. αὖά εά1ιίοης ργῖος {ο | 916, τέλη λύει. ΝΙΟΝΚ. 
Μοπ]ςἙ, τε γοαβίης ἶ9 πιτνοῦντας. Ίαἷςθ- 
Πε] Ρρ]ασες πο ΟΙΠΠΙὰ αβἴϱΓ χαῖρε, δι α 
Ε1]] δίορ αἴῑετ δόµοις,---απὰ ελ]ς ραπ (υ8- 
Π10Π ας Όθεη αἀορίες, απ νεΓγ ρ]αιιςῖ- 
ΡΙΨ ἀθίοεηάεά Ὦγ δονογαὶ ο6 (16 Ιοασπεά. 

644. λύει ΡΥΟ λυσιτελεῖ, (ἰπιονρτείάνίς 

651. Έαδςατ ο Ἱ{οὰ ἀποιμώζη οοηδει(- 
ἰηρ]ν σι Μ95.,---ΔΙάΠ8 5 ἀποιμώξεις, 
απ αιτία ἀποικώξει. 

659. Ὀίοϊίας «τέδε σῶμα) δεικτικῶς ΡΤΟ 
ἐγὼ, αἲ 5αέρο ἀΙίὰ», οἱ Ποτας]ίά. νου. 90, 
εί {1ετὴτ] γεΓ. 99, ΒΑΕΝΕΕΘ, 



Ην 6000. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Εδειξας ἔις ἔλεγχον ἐξελθὼν, ὃς εἰ) 

--ἷν[--[ν «ντι» 2 / ο) κ καί µ ὂν νομίζω παῖδα σὸν πεφυκέναν. 

"τ΄ ἄρα πάντων διαπρέπεις ἀψυχία, --]ν--ννιν---ιν- 
4 6 

ὃς, τηλίκοσὸ ὢν, κἀπὶ τέρμ Ἠκων βίου, - -ιν -- -]ν -]- -ἷ» - 

3 3 2 .ω 
ὂυκ ἠθέλησας, ὀνὸ ἐτόλμησας ανεῖν οθο - -ἰ- -ἰ- -Ί- -]--]-- 

”Λ.- . -- ο) οσο. ΐ /΄ δη κο. 

του σου πρὸ παιδός ἀλλὰ τήνὸ ἐιάσατε 
ο δη / “μα. νεα Ν .. 

γυναῖκ ὀθνείαν, ην ἔγω καὶ μητέρα »-ἷν-]- -[- -|- -|» ω 
2 / Ἀ α / / 

πατέρα τ ἂν ἐνδίκως ἂν Ἠγοίμην µόνην. ννν]ν -[» -ν -]- -ἰν ρό 

Καΐτοι καλόν Υ ἂν τόνὃ ὦγῶν Ἰγωνίσω, τν --τιν-]--ι-- 

-]ν-ἷ- ν-ἰν-ἰν- 
--ἰν-ᾖν-ἰ- -ἷ--Ιν- 
ταἰνἲ- αν 1ς-ἰνν 
--ν-ἰ- - ---ἰ-- 
--ν ᾖνἷν -ἷ---ἷνν 

ο» .» δλ πε λ 9 
τοῦ σοῦ πθὸ παιδὸς κατθανων βρωχυς δέ σοι 6ο» 

/ « αμ / / - 
πάντως ὃ λοιπὸς ἦν βιώσιμος χρόνος 

5 / 3 Ἀ / 3 φ] Δ - Δ / 

κἀφώ τ ἂν ἔζων, χ΄ Ίδε τὸν λοιπὸν χρόνον, 
νν η . . 

κὀυκ ἂν μονωθεὶς ἔστενον πακοῖς ἐμοῖς. 

Καὶ μὴν ὅσ ἄνδρα χρΏ παθεῖν ἐνδαίμονα, 

πέπονθας' ἥθησας μεν εν τυραννίδε, 610 |ν -ἷω -[- -τν -ιν -τν » 

παῖς ὃ ἦν ἐγώ σοι τῶνδε διάδοχος δόµων, ο π -ἷν -]- -ἷν ν νυν -» ᾱ. 

ε/ αἱ 3’ λ / δό 

ὡστ ὂυκ ἄτεκνος ατθανων ἄλλοις ομον --]ντ]--ἰν ]στίνν. 
--]ν-]νἷνἷν -ἷνν λείψειν ἔμελλες ὀρφανὸν διαρπάσαι. 

τΗΣ, ΟΠΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

Εδείζας εζέλθων εις ελέγχον, ὃς ει’ και γομίζω µε ου πεφύκεναι σον παίδα. Ἠτοι άρα διάπεεπεις 
πάντων αψύχια, ὃς, ὧν τηλικόσδε, και ἥκων έπι τέρμα Βίου, ουκ πηθελήσας, οὖδε ετολμκήσας ά- 
νειν προ του σου παίδος' άλλα ειάσατε τήγδε οθνείαν γυναίκα, ἣν (κόνην έγω αν έγδικως αν Ἡγοίμην 
και μήτεξα τε πάτερα. Καΐτοι γε αν ηγώνισω τόνδε αγώνα κάλον, κάτθαγων προ του σου παίδος" 
δε ὁ λοίπος χρόνος βιώσιμιος σοι ην πάντως βράχυς' και τε ἔγω αν έζων. και ἥδε τον λοιπον χρόνου, 
και ουχ αν µογώθεις έστενον έμιοις Νάκοις. Και µην πεπόνθας ὅσα χρη ευδαίµονα άνδρα πάθειν' Ἡ- 
6ήσας μεν εν τυράνγιδι δε ἔγω ην παις σοι διάδοχος τώνδε δόµκων, ὥστε ουκ εκέλλεςι κάτθανων α- 
τέκγος, λείψειν δόµον ὀρφανον άλλοις διάρπασαι. 

ΤΕΑΝΕΡΙΑΤΙΟΝ, 

Τήου εΠανγααςί ν΄ ποπ (ποι οαίηεςί {ο {με {εδί, Ψ]ιο ἴποι αγί:; απ 1 αιΏ 
ο{ ορίπίοη ἴμαί 1 απι ποί (Ἠγ 5οη. Ἐδε αδεαγος]γ ἀοδί (που εχοεεά αἲὶ Ιη 
ποίμίη ρηεες οΓεου], πο, Ὀείης ο[ίε ασε ίποι ατί, απά Παγίησ ατγίνε 
αἱ {πε νετγ σοαἱ ο{ Π1{ε, πεϊέετ Ἠαάςί (ἶχε συ] ποτ {Πε οοἼγασε {ο ἀῑε {ου 
{1γ 5οη: Ριΐ εαβεγεᾶςί (λὶς αἰἱεῃ ]αάγ {ο αἴε, ννποῖη αἴοηπε Ι πηὶσΏί ]α5ί1γ 
Ίαγνε «οηβῖἀετεά Ροίῃ πποίπεγ απ {αίμεν. Απά γεί πιὶσῃίεςί (μου Ώανε 
τόΏ (ΐς γαςε ψΙ(ῃ ρ]ογγ---εχρῖτῖης {οΓ(ΠΥ 5ο: {ογ {11γ γεδιάιαὶ Η{είίηχε 
ννα» αἱ αἲ] ενεηίς επουέ:----απά Ι 5που]ά πανε Ιγεά, απά 5ἨΏε, {πε γεδί οἱ οιιΓ 
ἀαγα; απά 1 «Ππου]ά ποί, Ὀεγε[ί οί Πε, Όε στοαηΊηρ αί ΠΥ πη]δεσίες. Απά 
Τη εοοίἩ {ποια Παάδί οπ]ογεά αξ πιαςῇ ας 1: ἶς τεαυϊκ]ία {ο α ΠαΡΡΥ ΠηᾶΠ 
(ο εΏ]οΥ: ἴποι ραδεεςςί-(ῃε-νῖσογ-οί-(πγ-]Ι{ε Ιπάεεά ἵω εογεγείῖση τυ]ε, 
αηΏά 1 νγα5 (ΏΥ 5οη {11} 5ιισσεξςο: ΤΠ {ο ρα[ασς, 5ο {ᾖαί (πο ν/αςί ποί, ὉΥ 
ἀγίως οἡί]ά]εςς, αὐοιιί {ο εανε (γ Ἡοιιςο ἀεσο]αίε ΓοΥ οἱπεΓς (ο Ρ]απάε;. 

658. Ἴτ᾽ ἄρα πάντων Ἑμαροάτία, Αἰάμς, οἳ ᾿ γέ τε πίηᾳιὰιη οοπ/άμρετθ Αίῑσοος πηό- 
εἲο νήσὸ. Ἑοιῖὴς Στ ἄρ', 5οί]εθί Έτοι ἅ- ' Ποῖ Ῥοτβδόηπβ αἆ Μεά. 865. Μοντ. 
ρα.---ΠΟΠ δςὰ ἀῑρ]η]όηρο άπιε Ιόμσαπι 
νοσά]οπα, (ᾳποά ρπίάνΙι Π οά(ῖνις,) εεἀ 
ογᾶ»! [άοἱᾶ ΟΙΙΠ α Ὀτόν]ι. ΜΠονκ. 

659. Α]άῑ55 Ιεοίῖοη ἶξ ζθ) ἥλικος τ) ὤν: 
Ἐηρος(0ς, ὁ τηλίκοσδ’ ὤν: Ὑα]εκοπαο!”ς, ἔν 
πηλίκοσδ᾽ ὤν. Μιιερῖανο, {τοῦ Ἰ α5σατ αι 
Μ49., γορίοτοᾷ {116 ρεπιῃο {οχέ. 

065. τέ γ΄ ἐνδικως θά 11όμος όπιπος: 5ο 

667. Τις Ἠπο ἵ8, υν]]ι οηΙΥ οηε 4ἱ{εΓᾶ- 
(ἶοπ, α τορθί{(1ο1 οί Ηπε 906 ἆμονο. ἵπ 

: οί] ΠηδίαπσεςἘ 5οπιθ οΓ {με Ρεδί εά Πίου 
Ίμανο ἔζην {αιι1{11ψ {ος ἔζων. 

6ὔ1.Βοί1ιΤα8σατ οπά Αἱάάβ οὐ]ίεὰ δὲ- 
μον Ἰετθ, απά δόµκων Ἰη ἴ]λο Ποχί νεΓ5ε, {0 
«νο ου(ῖτο ἀοδίτισίῖου οἳ έῑε 56η56. 

078. Μ55.απά Τ19σαί Ώανο διαεπάσευ». 



ΑΛΚΗΣΤΙΣ, 074, 5 

Ὃν μὴν ἐρεῖς γέ μ ὡς ἀτιμάζων τὸ σὸν -- -]» τν -ι» -[- -ἷν ω 

γῆρας 9ανεῖν πρὀύδωκά σ’, ὅστις ἀιδόφρων 610 - -Ί----ἰν-ιν-ιν- 

πρός σ᾿ ἦν μάλιστα κἀντὶ τῶνδέ µοι χάριν τν -ν ιν -Ίν-ινν 

τοιάνδε καὶ σὺ χ᾿ ἡ τεκοῦσ ἠλλαξάτην' ο -(ν -ᾗν -]» -[- -ἰ» 4 

τοιγὰρ Φυτεύων παῖδας ὀυκ ἔτ ἂν φθάνοις, κ -]» -|--ἰν-ἶν -ἰν- 

ὁὲ γροροσκήσουσι, καὶ ανόντα σε --ἰν -Ι--Ιν-Ιν-Ικν 

περιστελοῦσι, καὶ προθήσονται νεκρόν᾿ 6390 1) -|ν -Ιν -Ιν-||--ἰνν 

ὂν γάρ σ᾿ ἔγωγε τη ἔμῃπ λάψω χερί’ --]ν-ν-ιν-ι--ίνν 

τέθνηκα γὰρ δὴ τὀυπί σ᾿ι ὃ ἄλλου τυχὼν ω -]» -|- -]» -]- -]ν Ἡ, 

σωτῆρος ἄυγας ἐισορῶ, κείνου λέγω --ν---]ν---ι-- 

καὶ παῖδά μ ἔἴναι, καὶ φίλον γηβοτρόφο». 3 -]ν -]- -ἰν -|- -]» , 

Μάτην ἄρ᾽ ὃν γέροντες ἐύχονται Φαν εἴν, 650 |ν -]» -]ν -ᾗν -]ι- -]» α 
ωμά / Ν Δ / / 

γΆρας ψέγοντες, καὶ µακρὸν χρόνον Είου᾽ 

ὃν ὃ ἐγγὺς ἔλθη 9ώνατος, ὀνδ ἕῖς βούλεταιν - -]ν -]-ν .]ν -[- -]ων 

--ἰνἷ--]νἰ--]νν 

--ἷν -[-τ]ν -ἰν-Ιν- 
νήσκειν, τὸ γΏρως ὃ ὀυκέτ ἔστ ἀντοῖς βαρύ. 

ΧΟ. Παύσασῦ᾽' ἅλις γὰρ Ἰ παροῦσα συμφορά᾿ --ἰν-ᾖ»-]ν -]ν -»- 

ὦ παῖ, πατρὸς δε μὴ παροξύνης φρένα. 690 |- -ἰν -Ι» -Ι--ἰ--ἰνν 

1ΗΕ  ΟΒΡΕΙ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Ου µην έρεις µε γε, ὡς ατιµκάζων το σον γήρας πξο-εδώκα σε 3άνειγ, στις η) µαλίστα αίδοφεων 
προς σε' Χαι άντι τώγδε και συ και Ἡ τεκούσα πηλλάξατην µοι τοιάνδε χάριν τοίγαρ ούχετι αν φθά- 
νοις φυτεύων παίδας, ὁι γηροθοσκούσι,και περιστελλούσι σε Ναγόγτα,και προθησόνται γέκρον᾿ γαρ 
εγώγε ου Ῥάψω σε τήδε έµη χέρι’ γαρ δη τεθνήκα τοέπι σε’ δεει τύχων άλλου σωτήρος εἴσορω αὐ- 
γας, λέγω µε είναι και παίΐδα κείνου, και Φίλον γΠεότροφογ. Μάτην άρα δι γερόντες ευχόνται Ῥάνειν, 
ψεγόντες γήρας, Και µάκρον χβόνον βίου. δε ην Ψάνατος ἔλθη ἔγγυς, οὖδε ἓις βούλεται 9γήσκειν, δε 
το γήρας έστι ούκετι βάρυ αύτοις. ΧΟ. Παυσάσθε᾽ γαρ ἥ παρούσα σύμφορα ἅλις δε µη, ὦ παι; 
παροζύνης Φρένα πάτρος. 

ΤΠΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

μοι οαηςί Ποί, ΠΟΝΕΥΕΓ, 54γ ο{ πηε αἱ Ἴθαςί, ἰμαί ἀἰειοπουτίηρ τΠίπε 
ο]ά ασε 1 σανε ἴπεε πρ (ο ἀἱε, 1 νο ανε Ῥεεη ραγιου]ατ]γ τεδρεςί{] 
(ου/αγἆς ίηθε :----ᾱπά {ΟΥ (Π]ς ὈοίἩ εἶχοι απά «Ἠα ννπο Ῥαγε ππε Ώανε σ)αάςο 
πως ΦΙΟΠ τείυγῃ: π/πεγείογε (οι Ἰπαθί πο οησεγ {ο ἀείετ Ὀεσείίῖπρ εἰ] - 
ἆγεη, νγπο νγ]]] δα οσοι {γε Ίπ (Πίηε οἱά ασε, απά ἀεε]ς (ἶχεε νΊεη ἀεαά, 
8η4 Ί4Υ ουί (ΏΥ «0196: [ος 1 η] ποῖ Όασγ (μες νγΠἨὰ (Πίς πηῖπε Παιά ; {ου 
εΓγε που ἀῑεά 1 ας {αγ ας ἵη (θε Ἰαγ--- απά 1{, πανίης πιεί νε αποϊει 
ἀειίνεγετ, Γνίεν; {1ο Ισ, Ι 5αγ εἶναι 1 απι Ὁοί]ι Πα] οΠ/]ἀ, απ (πε [γἱεπά - 
Ιγ αρρογίει ο Πἰ5 ασε. 

Ῥγεροείεγοιε]γ (πεῃ ἆο οἱά Γοἷκς Ργαγ {ο Ὀε ἆεαά, οοπιρ]αϊηίης οἱ αᾱ- 
γαησες ασε, απ (νε ννεαγγ Ἠοιιγς οἱ Ι1[ε; Γος 1{ ἀθαί[ ἀγανν πεαν, ιοί οηε 
5 γη] {πρ {ο ἀῑἘ, απιὰ [ Η1έῇ α οπιι]ε ο) γιάἱσιζε απ οοπἰεπιρί.] οἱἆ ασε 15 πο 
ΙοησεΓ Ὀωγάεπεοιηε ἰρ {Ποπῃ. 

(Ἠολῦ8. Ώεεί»ί γε,----[ογ {νε ργεφδεηί οπ]απι](γ ἰ επουσΗ: αμά[ Το 44ᾱ- 
πιέίμς,] 4ο πο, Ο) ΙΗΥ 60η, εχαερεταίς {πα πεῖηάἆ οἱ (11γ {αίμου | 

674-5. Τυο γεσᾶῖης ἵη αἲἲ εάλίοηυς ρνἰ- ] οογγθο!]ν Ιπάεθᾶ ὮΥ «ποπ ργωυέπἰες οεζα- 
ος το ΜοηΚ᾽ς ἵ5 ἀτιμιάζοντα σὺν γῆρας Ἆα- | θἰύπειη.’ Μον Ίνα τοπάργος {πε ΡΆταδε 
γεῖν προύδωκας: Υοῖ ΜοηΚ 1 Όοσπε οι{ ὮΥ | Ιπίο Ἐπα]ϊκὴ, «ὁ ψοιι ]ιαῦε πο ἐἶπιε ἔο 1086, ΟΚ 
νε ΕἸογεπίῖηο απά ἵνιο Ῥαπκίαη ΜΒ, | Ψοι οαπποξ πια]κε {ου ππιιε]ι Ιιαδίε.” 
Ου εἀἰίος (ήηκα (ἶιο ἀϊδογεραπου βγεί | 686. µακρὸν χεένον βίου, φἰτῖς ]γ, έ]ιε ἴοης 
Ώγοςθ {ΤΟΠΙ 801Πο «οργδί ννγ(ῖηα π.ὀύδω- | ἐἶπεο ϱῇ 1ΐγε, πισαπῖτς ἐν ἔ]ιο ἐεοἴοιι ἐἶηιε Οἵ 
κας Ἰηθῖραἆ Οἱ πρὀύδωκά σ’. | 0 αΓΙΦΟΠΙΟ ΠΟΙΥΝ ϱ//γαἲϊ οἷά ας ε.” 

618. Εἰπιδίεγ εχρ]αϊηθὰ ὀυκ ἂν φθάνοις, | 687. Τοτ ἐυδ εἲς, Μ595. απ εἀΙΙοις ἴπ 
(οἴπεά να α Ργεδεπί ραγιἱοἱρῖς,) πιοςί | βεηογα! ιάνο ὀυδεὶς, Ὀμ{ 1958 εἰεσανί]γ. 



ο4 691, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΦΕ. Ὦ παῖ, τίν ἀνχεῖς, πότερα Λυδὸν 3 Φρύγα, |- -ᾗω -]- υν]ν -[ν -[» ν 

κακοῖς ἔλαύνειῦ, ἀργυρώνητον σέθεν: ν -ἰ» -]- -ἰ» -]- -[ν ν 

Ὃνυκ ὀΐσθα Θεσσαλόν µε, κἀπὸ Θεσσαλοῦ "τν ---]--Ιν-Ι-- 

πατρὸς γεγῶτα, γνησίως Ελεύθερον } ώ.- [ν -ᾖ» -]» -ν -[ν ν 

"Αγαν ὑορίδεις, καὶ νεανίας λόγους 695 |» -ἰ--|- -|--ἴν -ἰν- 
--ν-[--ίν-]--ἷ-- 
«-ἰν-[--ἰν-ἷν-ἰν- 

ε, 3 « ., 3 Ν ε/ 5/ 
ῥίπτων ἐς μᾶς, ὂυν βαλων ὁύτως ἄπει. 
” λ δέ 33 ν / Ε / 
ΈἘγω 9ὲξ σ Οοικὼν θεσπότην εγειάμη», 

κάθρεψ”, ὀφείλων ὀυχ. ὑπερθνήσκειν σέθεν' ε -Ίν-|--Ιν -ἴ--ικν 
3 Δ ν ΄ 9 5 / / 
ου γαρ πατρωον τόνδ ἐδεξάμην νόµο», - -ιν -]- -]» -ᾖ» -ᾖν ν 

παίδων προθνήσκειν πατέρας, ὀνδ Ἑλληνικόν Τ00 |- -]» --νν]ν -]- -]ν ν 

σαυτῷ γὰρ, ἔΐτε δυστυχῷς ἔίτ᾽ ἐυτυχῆς, --ν-Ιν-(ν-]--ιν - 

ἔφυς ἃ ὃ ημῶν χρην σε τυγχάνει», ἔχεις. υ-ν-|- -ἰν -ᾗν -]-- 

Πολλῶν μὲν ἄρχειο, πολυπλέθρους δέ σοι γύας - -]» -]- ν ν]» -ᾖ» τι» - 

λείψω' πατεὸς γὰρ ταῦτ ἐδεξόμην πάρα. ον -[ν -]- -ν -ᾖ» -ι» ν 

τοῦ ν -ἰ» -ἰ- -Ί- -ἴν-ἰ-- 
--ἷν -[--ἰν «ἴντίν- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΙΑΤΙΟΝ. 

” ’ 235 - 2 υν 

Τί δητά σ᾿ ἠδίκηκα; Τοῦ σ ἀποστερῷ; 

Μ} 9νησχ᾽ ὑπὲρ ποῦὸ ἀνδρὸς, ὀνὸ ἐγὼ πρὸ σοῦ. 

ΦΕ. Τίνα, ὢ παν, αύχεις ελαύνειν κάκοις, πότερα Λύδον ν Φεύγα, αργυρωγήτον σέθεΥ; Όυκ οἴσθα µε 
Θέσσαλον, Ἆαι γεγώτα άπο Θέσσαλου πάτρος» γνήσιως ελεύθερο} Ὑδρίζεις άγαν, και ῥίπτω ες 
ὕμας λόγους γεάνιας, βάλῶν ουκ ὁύτως άπει. Δε έγω εγείγαµηγ σε δέσποτην οίκων, και εθρέψα, ουκ 
οφείλων ὑπερθνήσπειν σέθεν᾿ γας ουν εδέζαµην τόνδε πατρώογ, οὖδε Ἑλλήγικον γόµκον, πάτερας προ- 
θνήσκειν παίδων’ γαρ ἔφυς σαύτω, είτε δύστυχης είπε εύτυχης' δε ἆ ἥμιων χρην σε τύγχανειν ἔ- 
χεις. Άρχεις µεν πόλλων, δε λείψω σοι πολύπλεθρους γύας' γαρ ταύτα εδέζαµην πάρα πάτρος. 
Τι δήτα Ἠδικήκα σε» Του απόστερω σε}. Μη Ὀνήσκε ὕπερ τούδε άνδρος, οὖδε έγω προ σου. 

ΤΕΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Ῥηξμες. [Το 4 ἀπιέέμς.] ΥΝ Ώοπη, 0 4οη, ἀορί (ποι ΡγεδΙπιε ου ατί σἱ- 
Ὀἶηρ ψτιἩ ΙΠγ τεργοας[ςες, ΥΥπείμετ α 1 Ψάΐαπ οτ α ΡΩτύρίαη, ρυγοῃαδεά 
ὈΥ (ψεε ψ](Ἡ ΠΙΟΠΕΥ ὃ | 

Κπονγερί (οι ποί (Παί Γαπι α Γηεεςό]ίαἨ, απά «ρτύησ {Γοπι α Τηεςεά- 
ται [αίπες, (γυ]γ (τεεὸ Του αγί οΥεῖ {ηδο]εηε,----απἆ σαρίῖηρ αἱ α5 (πε 
ψ/ογᾷ» οἱ γουίμ{]-αρε, «Ώα]ί ποί, Πανίησ σαδί (ίπειη, (Πας ἀερατί! 

Ῥαΐ 1 Ὀεραί (πεε Ἰογά οἳ ΠΥ Ἠουςε, απά 1 Ὀτοισῆί (Πεε αΡ,---ποί (γ 
ἀερίος {ο ἀῑε {ου (πεε:----εεεῖηρ 1 τεσεϊνεά ηποί {Π]5 ραίγιαγοΏα], ποτ εί 
(γεοίαη ]ανν, “  Τ]ιαί /αέλετς σ]ιοι]ᾷ τε Γοτ (είν ελάτε :”΄ {Που (πο νναρί 
Όογη {ογ (Πγθε][---νΏείπετ πη{οτίαπαίε ος {οτίαπαίε: απά γ/ηαί {Γοπῃ 5 
Ιἱ Ὀεπογεά {Πεε {ο Ἠανε, (Που Παρί. σ' 

Τ]ουι τι]εςί Ιπάεεά ονεΓ ΠΠΦΗΥ, απά 1 νη]]ὶ Ιεανε (ωεε εχίεηείνε (ετγί- 
(οτ]ες----ἴου ίμεςε 1 γεςεῖνεά {γοπα ΠΠΥ {αίΠεγ. 
1 ννηαί (Πεῃ μαγε 1 Ψγοησεᾷ (πεε ὃ ΟΓ ννμαί ο 1 ἀε[ταιιά (ἶεεὺ Ώἱε 

ποί ἰΏοι {ογ πε, πεϊίπετ νγ]] [ {ου ίοε ! 

691. ἀυχεῖς ΦΕΘΠΙΒ Ίσα πδυτρεἆ ἵπ (1θ | ἆπδ απάᾶ πιοδί ο {Πε οατ]γ εἀ1Μῖοπρ Ἠανα 
8εηςο ΟΓ “«ργοβμπιθδέ έ]ιοι ταίηετ (ματ οί 
ἔ μἰοτίεκέ {οι :” 89 Ἰη νετ5ε 95, οὔονο, 
ὄυκ ἀυχῶ, ἶ Ῥγεδιππε πο. 

695. ἄγαν μι’ ὑβρίζεις ἀάῑ(1: εο]έσατί αί- 
πι Ηρτάτ]ϊ Μ{θΓαπῃ ροςδί ἄγαν Ιπίεγρο]ά- 
6, ηεβοϊέηίθς βε{εεῖ (]ππιαπῃ Ἠή]ς νό- 
οἵδ ρτοά(εἳ :---γεανία Β]ς νά]εί αήάαα., Γόγ- 
ἐῑδ, 1έΠιεπιεηδ. ΝΙΟΝΕΚ. 

698. Ἐοτ ὀφείλων, 1Π (λίς νεγες, 1 Άδοαγ 
Ἰιὰς ὀφείλω, Ῥας]γ : απά ΓΟΥ ὑπερθνήσκειν ΑΙ- 

ὑπερθνήσκων. Ματ κ]απά οοπ]εοίαγεά ὀφέλ- 
λειν απά ὑπερθνήσκει». 

701. ΕἸπιςΙ6γ (λουρΏί (αι Εατίρ]άδ8 
ππαν αν υΥγΙ{{ί6Π δυστυχεῖς αΏά ἐυτυχεῖς, 
ποῖ δυστυχὺς 8πά ἐυτυχής. 
708.Ψ/ακεβε]ά, υαί οεγίαἴπ]γ νου 

ΔΗΥ τεᾶδοη Ψηθίευος, εοπ]εσίγεά ἀρχάς. 
Α]άνς απά Πῖς {ο]{ον/θΓβ ρ]νθ γυίας, Όἱσ. ἃ 
εροπάεε {05 {ἶιε ]αθί {οοί: Ῥατιες ἰαοῖί- 
1} τεριογεά (θε ρεπιῆπε Ιες[ίοη. 



ΑΛΚΗΣΤΙΣ. 707. οὅ 

Χαΐρεις ὁρῶν φῶς, πατέρα ὃ ου χαΐρεν δοκεῖς 7 - -|- -|- ν ν]ν -|- -ν 3 

Ἡ μὴν πολύν γε τὸν κάτω λογίζοµαι | -ν --ν -ιν -ᾖ» -]ν ώ 

χβόνον, πὸ δὲ ζην σμικρὸν, ἀλλ ὅμως γλυκύ. [ων -τν -ι- -]» -ιν -]ω υ 

Σύ γ ὀῦν ἀναιδῶς διεµάχου τὸ μὴ 9ανεῖν, 7101 -ιν--ννιν-ἷν -Ι-- 

καὶ ζἕης παρελθὼν τὴν πεπρωµένην τύχην, --ἰ--ἰ--ἰν-ν-ίν- 

ταύτην κατακτάς' Εῑτ᾽ ἐμην ἀψυχίαν --ιν-]- -ιν-[- -|- - 

λέγεις, γυναικὸς, ὦ κάκισθ’, Ἡσσημένος, 4 -Ιν-ν-Ιν-|--ί-ν 

Ἡ τοῦ καλοῦ σοῦ πρὀύθανεν νεανίου 5 ἑ -ἰν -- -ιν -ᾖ[ν -]ν ὁ 

Σοφῶς δ᾽ ἔφεῦρες, ὥστε μὴ 9ανεῖν ποτὲ, 7]ὅ ὰ. Ίων -ἰν-ἰἰν -Ινν 

ἐν τὴν παροῦσαν κατθανεῖν πείσεις ἀεὶ Γ -]ν-[--ιν-ι--|ν- 

γυναῖχ' ὑπὲρ σοῦ" κάτ ὀνειδίζεις φίλοις .» -ᾖ» -[- -ᾖ» -|- -| η 

τοῖς μὴ Φέλουσι δρῶν τάδ, ἀντὸς ὢν κακός; |-- ιν νι -ιν-]νν 

Σίγα" νόμιζε δ), ἔι σὺ τὴν σαυτοῦ Φφιλεῖς --ἰν -[» -Ίν-]--ιν- 

ψυχὸν, Φιλεῖν ἅπαντας" ἔν ὃ ημᾶς κακῶς 190 - -]ν -ᾖν -]» -|- -]  θ 

ἐρεῖς, ἀκούσει πολλὰ κὀυ ψευδῆ κακά. ἵν Ιν-]- ἰν---ν» 
| 

ΧΟ. Πλείω λέλεκται νῦν τε καὶ τὰ πρὶν κακά᾿ | 

παῦσαι δὲ, πρέσθυ, παῖδα σὸν κακοἐῥοθῶν. - -Ιν-ν -ἰν κιν - 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΠΗ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Χαΐρεις ὄρων φῶς, δε δοκεῖς πάτερα ου χαίρειν; Ἡ µην λογίζομαι τον χρόνον κάτω γε πόλυν, δε το 
ζην σµαίκρο, άλλα ὅμως γλύκυ. Συ ουν αναίδως γε διέµαχου το µη Φάνειν. ναι ζης παφέλθων την 
πεπρώμενην τύχην, κατάκτας ταύτην" είτα λέγεις έµην αψύχιαν, ὦ κακίστε, ἠσσήμενος γυναί- 
κος; Ἡ προ-έθανε σου του κάλου νεάνιου» Δε Εφεύρες σόφως, ὥστε µη πότε Σάνειν, εἰ πείσεις την 
άει παρούσαν γυναίκα κάτθανειν ὕπερ σου’ και είτα ονειδίζεις Φίλοις τοις µη 3ελούσι δραν τάδε, ὧν 
αύτος κάκος; Σίγα’ δε νοµίζε, ει συ Φίλεις την ψύχην σαύτου, ἁπάντας Φφίλειν’ δε ει έεεις χάχως 
ἥμας, ακούσει πόλλα κάκα και ου ψεύδη. ΧΟ. Πλείω κάκα λελέκται τεγυγκαι τα πρι δε παύ- 
σαι, πρέσου, κακόρροθων σον παίδα. 

ΤΠΑΝΡΙΙΑΤΙΟΝ. 

Τ]οι ]ογερί Ὀε[μο]άίης {Πε ΙρΗί, απά ἀοδί έἶποι ἐίη]ς ἰπαί (1γ ΓαιΏευ 
1975 ποιὸ 1 {ου εετίαϊη οοιηί {ηε εἶπιε νε πηαδί 6ρεηά Ὀεπεαίῃ Ιπάεαεά 
ἰοησ, Ὀιί ΠΓε 15 9ογί, ---- γεί πεγοτί]ε]εςς θνγεεί. Τοιι, Ἀονγεγες, ἀῑάσι 
[ια Πιο] ε5ΙΥ αἱ Ἰεαρί βΡΠί ο [γοπι ἁγίηρ, απά ἴἶχοιι Ιἶνεςί, Πανίης ραφδεά 
ονεγ {Ὦγ ἀενίῖπεά {αίε, ὈΥ [ Ροϊπείπρ {ο έ]ε(οτδε. ]βἱαγίης πες: α{ιετ (Παϊ 
ἀοδί (ἀοι [ΓΗ αγοωπ ο 5εοτπ.] ἰαἰ]ς ο/ποΥ ποίΠίηρηεες ο{5ου1, Ο πηοςί 
γ]]ε οηε,----Ψ/ πε ίηοι ἨὨαςί Ὀδεη σοποεγεά ὮΥ ἃ ν/οπιαΏ ΥΠΟ ἀῑεά [ου 
ες [Απεεγίπσίγ.] Πε Παπάφοππε γοιίμὸ Ῥωί που Ἠαδί πιαάε α σταπἀ 
ἀΐδοονεΓγ, 50 ἄ5 ΠΕΥΕΓ {ο ἀἱ6, ΙΓ έλος νε] Ῥεγευιαάε (πε νγΙ[ε (αι ἰ5 τπίπε 
{Γομι-(ἴππε-ίο-ίίπηε {ο ἀῑε ἵΏ {ΠΥ βίθαά: απά (ποεῃ τεργοασ]ῃεςί (οι {ΠΥ 
[γιεηάς νο γε πο νγἰ]]]ηρ {ο ἆο 115, Ὀοίπς ἰπγεε][α οονγατα ὁ 

Ποὶά Ι1γ Ῥεασε:---απά οοηδίἀες, Ι{1π1οι Ἰονεςί {Ἠίε οννη Ι{6, (ἶαί αἲἱ 
ΡεΓεοη8 Ίονε {πείγδ: απά 1ο ψ]]ί κερεαἰ ον!]]γ ασα]ηςί τ15, (οι εΏα]ί 
Ώεα πια Υ τεργοαςῃες αι πο {αἶδε οηςς. 

Οποκυ». [1πιεγγιρεϊπρῖν απ Γοωπίπσἰ.] Του ππαΏΥ γερτοσοΏες Ἠανο 
Όεεῃ υ[ίεγεά Ροίῃ [1,οοιαπρ αἱ Ρλόνὲς.] πονν, ---απᾶ [1ιοολῖπρ α 4 άπιέ- 
ἐ.] Ὀείογε: 9ο [ Το Ρ)έτὲς.] ἀεεῖ»ί, οἱὰ πιαῦ, Γοῦι τεργοαςΏίης ΤΠ 8ο! 

707. Αεἰίόρ]ιαηδς ἵη ἡ]ς ΟΙοιάς, 1415. ᾖΤ15--ίδ. Τλοι ]ιαςί εἰευετίψ ἀἰδοοτετεά, 
Ἠαδ {Πο {οἱ]ονίης ρατοάγ ου Εἰῖς νθυδο: | 80 αδ ιοί έω ἀῑεευστ, ἴγ έἶοι τοἰ1έ αἴισαιν ψευ- 
κλαίουσι παῖδες, πατέρα ὃ᾽ ὂυ κλαίεν δοκεῖς; | 8ιαάο {ιο ιοί[ε µγεδεπί (τἶναί 18, ἐψιοῖ[ε ΓοΥ 

708. Έου ὖ, ΕΙΠΙλΙεΥ σἶνθβ καί. ἔιε ἐἶππε ὑεἴπρ) ἐο αῑῑε {ου έλιοε. ἘΟἵ πείσεις 
)Τ19.ἠσσημένος, Ι{εα]!γ, δείηρ ιοογδέεὰ. | ἀεὶ, πιοδῖ ϱΚ1Πἱο)Ν Ίχαν ο πείσειας ἄν. Μοπ]Κ 

ΜοΠΚ φᾳπιοίθθ ἠσσώμενος, Ηος. 1954: ἡσ- | τἱς]ιτ]γ οχρ]αῖης τὸν παροῦσαν ἀεὶ γυναῖκα, 
σηθήσοµιαι, Πἱρρ. 794 απά 980.---ἕ-ο. ΡΥ μαόγεπ ιά Ῥγο ἐέπιροτε Γον. 

.- 



560 τοι, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Αδ. ΛέΥ, ὡς ἐμοῦ λέξαντος εν δ) ἀλγεῖς κλέων |» -ᾖ- -]- -]ν -ᾖ- -ἷν - 
235 2 Φ ΄ “ | "! 

τἀάληθὲς, ὂν χθηῖν σ εις ἔμ ἐξαμορτάνειν. 20 ----]- -- -(ν -Ί--]-- 

ΦΕ. Σοῦ δ᾽ ἂν προθνήσκων μᾶλλον ἐξημάρτανον. -πιντι- -ἵν -ἷ--Ινν 

ΑΔ. Τάυτὸν γὰρ Πθῶντ᾽ ἄνδρα καὶ πρέσθυν 9ανεῖν; |- -]» -]- -] - -]- -ιν - 

«να -] ]--ἰ-» 
μα 

190 |ν-|ν -ἰν -ἰν -ἷν -]-- 

ΦΕ. Ψυχῃ μιᾶ ζην, ὂν δυοῖν, ὀφείλομεν. 

ΑΔ. Καὶ μὴν Διός γε μείζονα ζώης χρόνον. 
. ω ν λ ή / 

ΦΕ. Αρα γονεῦσιν, ὀυδὲν ἔκδικον παθών; 

ΑΔ. Μακροῦ βίου γὰρ ησθόμην ἐρῶντά σε. |ω -]ν -[» -[ν -[ν -ἷν , 

ΦΕ. ᾽Αλλ) ὂυ σὺ νεκρὸν ἀντὺ σοῦ τόνδ ἐκφέρεις ; | -ιν -ν -] » -]- -]» - 

ΑΔ. Σημεῖα τῆς σῆς, ὦ κάκιστ’, ἀψυχίας. [ -[» ---ιν-ί- -]ω 

ΦΕ. Ὁύτοι πρὸς ἡμῶν γ ὤλετ ὂνκ ἐρεῖς τόδε. --ιν-]|- -ἰν-Ιν -ίνν 

Ἀλ. Φεῦ. Είθ ἀνδρὸς ἔλθοις τοῦδέ Υ ἐς χρείαν ποτέ. -] - -ιν -]- ο |» -]- -]ν ν 

ΦΕ. Μιήστευε πολλὰς, ὡς Φώάνωσι πλείονες. τος |- -]ν σι -ἷν τν -ἷω υ 

ΑΔ. Σοὶ τοῦτ ὄνειδος' ὂν γὰρ ἤθελες 9 ανεῖν. ο... 
.-ἰν-ἰ--ίν-]ν -ἰν» 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕΗ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ. 

ΑΔ. Λέγε, ὡς έµου λεξάντος' δε ει άλγεις κλύων το αλήθες, ου χρην σε εζαμιάρταγευ εις έωε. ΦΕ. 
Δε αν εξηµάρτανον κάλλον προθνήσκων σου. ΑΔ. Γαρ το αύτον ἠθώντα άνδρα και πρέσθυν δά- 
γεν} ΦΕ. Οφείλοµεν ζην µία ψύχη» ου δύοιγ. ΑΔ. Και µην γε ζώης μείζονα χρόνον Δίος, ΦΕ«΄Α- 
ῥα γονεύσι, πάθων ούδεν ἐκδικον; ΑΔ. Γαρ ήσθομην σε ερώντα µάκεου Βίου. ΦΕ. Αλλα ου συ ἔκ- 
Φερεις τόγδε γέκρον άντισου; ΑΔ. Σημεία, ω κακίστε, της σης αφύχιας. ΦΕ. Ούτοι ώλετο προς ἥ- 
µων γε ουχ έρεις τόδε. ΑΔ. Φευ. Είθε πότε γε ἔλθοις εις χρε:αν τούδε άνγδρος. ΦΕ. Μνηστεύε πόλ- 
λας» ὡς πλείονες 3αγώσι. ΑΔ.Τούτο ογείδος σοι γαρ ουκ ήθελες 9άνειν. ΦΕ. Φίλον το τούτο Φέγγος 
του Ὀέου, Φίλον, ! 

ΦΕ. Φίλον τὸ Φέγγος τοῦτο τοῦ )εοῦ, Φίλον. 

ΤΒΑΝΡΙ ΑΤΙΟΝ. 

ΑΡΜΕΤΟΕ. [Το 5 /αἱἡεγ.] Βρεα]ς, εἶποε 1 Ώανο δΡοΚκεη :---απά ΙΕίοι 
αγί νεχεὰ αἱ Ποθγίησ έπε (γ{Η, που 5που]άε»ί ποί ε{γ γεδρεοίίησ ππε! 

ΡΗΕΡΕ. Βυ! [ 5που]ά Ώανε εγεά 1Πογο ΙΕ [ Παςά ἀῑεά {ος μες! 
ΑΡΜΕΤΟΣ. ου {5 1{ {χε φαπηε (Πίησ {ΟΥ α ΠΊα 1η {με ρτίπηθ ος Ηΐε, απά 

{ο απ οἱά ΠΊαῃη, {ο ἀῑεὶ Ῥμεπες. ηΓε ουσ] το ]1νε γΙῖἩ οιε ΠΕ, οί γη 
νο. ΑΡΜΕΤΟ». [δοοβῖπσίν.] Απά πιαγ (ηοι {ος {τοί] ]ίνε (πεη α Ίοησευ 
πε (Παπ 7ονα! ΡΗΕΠΕΣ, ΟαΥ5εδί (που {1γ ραγεηῖς, Πανίης 5ιβεγεά πο 
Ἱη]αδί]σεὸ ΑΡΜΕΤΟΕ. Εογ 1 ρεγοεῖνεὰ έἶοι Ἰογεάςί α Ίοῦς Η{εῖ 

ΡΗΕΠΕ. Βιϊ αγί (ᾖοιι ποί Ὀεαγίης {οσα ]5 οοἵβε 1π [ει οἳ (1γδε]έὃ 
ΛΙΜΕΤΟύΑ. [ 4πογιίη.] Α ρτοοί Εχίε, Ο ἴχοι Πλοςί οο/αΓάΙγ οπε, οἱ ΙΥ 

ποίμ1/ϱηεςς-ο[-δοι] 
ΡΗΕΚΕς, ᾷῃε ἀῑεά ποῖ αἲ οὐτ Παπά αἲ ]εαρέ:--- οι νγ]]έ ποί δαΥ (Πίς] 
ΑΡΜΕΤΟΕ. [ 4[εειε.] Ἠεγ ! 1 ν]εῖ (ποια παγ δοππείίη]ε αἱ ]εαςί οοἵηε 

ἰο (πε πεες ος (15 πια! Γή εαπίπς Πέπιδε[{.] 
ΡΗΕΝΕς. [ Η1έ1 5οογη.] Νε πιαΏΥ ννες, 1η ογάςτ (λλαί Ώλογε ΠΠΑΥ ἀῑε! 
ΑΡΜΕΤΟΡ. Τηϊς ἰςα τεργοσςῇ {ο {μ6ε, {ου (οι νναςί ποῖ νή]ήηρ {ο ἀῑε] 
Ῥηε μες. [ Ρἰαεἰᾶ(ψ.] Όεατ ἵ8 (π]5 Ησῆί ος ίππε ἀοἀ, εαν! 

754.Όπε ΝΤ5. Ἠᾶς λέγοντος: Ὁ)αἷαίιοἱά 
οἩὗ {με οοη]οοίησθ ο Βείσκε οάϊτεςά λεξ- 
ούτος: Μαι κ]απά ἵπ α ρτεςἰδο]γ αἰνηϊ]ας ἵπ- 
βί8ηο6 μ]νες ᾽λέγζαντος---οοποεϊνίπρ ΙΤ {ο 
ρο (με τεαβῖηςσ ο{ {116 Θεο]]α»ί. 

729. ια Μαιεήα»: οδό: ει] μείζον ἂν ζώ- 
οις χέόνον, ΡΙαέί{ευ Ἰωαδγαγ. απἱ ζώης. Οιό- 
ΠΙΔΙ) νέτὸ Ιπιργεςάπτίς ο»ῖ οτά {1ο ἀθἰέπ- 
ἆ πι 6856 ἂν πιοπυθτε ρ]άτεν, Μονκ. 

τε, ταῦτ᾽ ἀψυχίας. Μδστανθ, Π.ΟΠὰ Τά8- 
ος απά ΝΜΦ8., τοδίογοὰ {ηε έγαε ]εσίΊοη. 

794. Τα5σα9, Αἰάας, απά εενεγα! ΜΑΡ. 
ανθ ὀύτι,----Όι (νε πιείγε αδ ννεἰ! ας (λε 
8ΕΠ6Θ τεαι!Γθ8 ὀύτοι. 

7868. τοῦ Φεοῦ, ϱῇ έ]ε ϱοἆ, νΙ7. ο/ Ρ]ιοέῦις 

ος έἡα δωπ:--- χα αγ ἱοἱς, αἲ Μοπῖς 11511 
οὔβθγναβ, 18 ππιιοἩ οΐἵοπει ου ε{οὰ 1ἶναι 

εχριθβςεά νε] θεὸς ἵα {λλί8 βεΏδο ἐ---φίλογ. 

790. Α]άως εἀ]ίεὰ σημεῖά γ’, ὦ κάκισ- ' ἀεατ---ἀεΙἰρ]ιέγιιῖ---διδεοξ. 



- 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ. Τ99. στ 

ΑΔ. Ιζακὸν τὸ λῆμα, κὀυκ ἐν ἀνδράσιν, τὸ σόν. ν ιν -ᾖν -» -- -]νν 

ΦΕ. Ὃυκ ἐγγελῷς γέροντα βαστάξζων νεκρόν. 740 |- -ἰν ν τιν -|--ιν- 

ΑΔ. Θανεῖ γε μέντοι δυσκλεης, ὅταν λάνης. "τν -ἰ- τν -τ--|- - 

ΦΕ. Κακῶς ἀκούειν ὂν µέλει «ανόντι μοι. »-ἷν -ᾖ- -ἰν -ἶ» -ν- 

ΑΔ. Φεῦ, φεῦ' τὸ γῆρας ὡς ἀναιδείας πλέων. --ἰν -[ν-ιν -ᾖ- -ἰν κ 

ΦΕ.“Ηὸ ὂυνκ ἄναιδης τηνὸ ἐφεῦρες ἄφρονα. - -ἰ» -]- -]» -Ί» -» ω 

ΑΔ. Απελθε, καί µε τόνδ ἔα Φάψαι νεκρόν. 145 ιν -|ν-ἰν -ἰν -Ι- -Ιν» 

ΦΕ. Απειμι' 9άψεις ὃ ἀντὸς ὢν ἀντῆς φονεύς. σι» -- -ἷν -ι- -ιν - 

Δίκας δὲ δώσεις σοῖσι κηδεσταῖς ἔτι, ν-» -[- τν -ι- -]ν ν 

η τᾶρ ”βκαστος ὀυκέτ᾽ ἔστ᾽ ἓν ἀνδράσιν, ἆ -ἰν -]ν -ν --ν -]» ῳ 

ἒι μή σ᾿ ἀδελφῆς ἁἷμα τιμωρῆσεται. Ἡ -]» -|- -[ν -]- -ἰν υ 

ΑΔ. ᾿Εῤδοις νυν ἀντὸς, χἡ ξυνοικήσασά σοι ᾖὅθ |- -|--]- -]ν-ἰ--ίν- 

ἄπαιδε παιδὸς ὄντος, ὥσπερ ἄξιοι, υ-|ν -ν ιν ιν -ινν 

γηράσκετ᾽ ὂν γὰρ τῷὃ ἔτ ἒις τᾶυτὸν στέγος --]»---!--Ι--ινν 

νεἴσθ᾽' ἔν ὃ ἀπειπεῖν χρῇν µε κηρύκων ὕπο τιν -- -ἰ--]- -νν 

τὴν σην πατρώαν ἑστίαν, ἀπεῖπον ἄν. | ἱ ωΏλ ο παμ. 
κ -(--Ινν-Ι”ν 

ο  οΝ ΝΒΑ ΑΝ ΗΝ Ηλ αν ος μὴ 

ΤΗΕ ΟΕΡΕΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. | 
ΑΔ. Κάκον το λήμα το σον, Χαι ουχ εν άγδρασι. ΦΕ. Ουκ ἔγγελας βαστάζων γερόντα νέκρο. ΑΔ. 
Μέντοι Φάνει δύσκλεης γε,ύταν »άνης. ΦΕ. Ακούει χάκως ου µέλεί οι αγόντι. ΑΔ. Φευ, φευ ὡς 
πλέων αγαιδείας Το γήρας. ΦΕ. ΗδΕ ουκ αναίδης" τήνδε εφεύρες άφρονα, ΑΔ. Απέλθε, χαιέα µε 
Ῥάψαι τόνδε νέκρον. ΦΕ. Απείμι’ δε Ἀάψεις αύτος ων Φόγευς αύτης. Δε δώσεις δ,κας ἔτι σοΐσι 
κηδέσταις' η τοι άρα Ακάστος έστι ούκετι εν άνδρασι, ει µη τικκωρήσεται σε ἁέμα αδέλφης. ΑΔ. 
Έρῥοις νυν αύτος και ἡ ζυγοικησάσα σοι’ απαίδε, ὥσπερ άξιοι, γηράσκετε, παίΐδος όντος 56 ουκ 
ἐτιγείσθε εις το αύτον στέγος τώδε' δε ει χρην µε απείπειν την σην πατρώαν ἕστιαν ὕπο κηρύ- 
Χὠν, αγ απεἰπογ. 

ΤΠΑΝΡΘΙ.ΑΤΙΟΝ. 

ΑΡΜΕΤΟΑ. [πεεγιρῖψ.] Όαςε 15 (1γ ερίγῖέ, απά απγγοτίΏγ ο α (πα ! 
ῬΗΕΚΕς. Τομ δηεεγεκί ποί, ογγγίης αη ασεὰ 60/56! 
ΑΡΜΕΤΟΝ.ΤΗος Πούγενεγ ψ]] ἀῑε Ιπρ]οσίοις αἲ Ἰεαςί ν/ ει (οι ἀῑερί! 
ΡΗΕιες. Το Ἠεατ γεργοας]ες, πιαίίετ» Ποί {ο πιε πετ ἀεαά ! 
ΑΡΜΕΤΗς. ΛΙα5! αἰαδ! Ἰουυ {011 οΓ Παιπε]εβεηεςς ἶ9 οἰὰ ασε! 
ΡΗΕΛΕς. [ Ροϊπέῦιρ {ο ἔ]ιε εογγοε.]. 9Πε να5 ποί «Ώαπιε]εσς:--- Ώεί έἶχοιι 

{ουιπάεςδί πα! ΛΡΝΕΤυς. Βεσοῃπε, απά 5αῇ ες πηε {ο Ὀάτγ (με ἀεαά ! 
ΡΗΕΠΕΕ. 1 νι] ρο:--- Ρἱ που γ]ί Ότγ πετ, Ὀεῖησ (Ἰχγκε]ί μες αιαΓ- 

ἀεγεγ. Ποψενετ ἴποι ψ]]ί γειεσ 5αἰἱς[αοίἶοη γεί {ο {ΏΎ νν ἰ[ε75 γεἱαίῖνες, 
εἶεε αδειγεάΙγ Αοάρίας ταλ]ές Πο Ίοησεγ αποης πιεη----ΙΓ{αί πε αγεησε 
ηοί μἱππδε]{οπ (πεε {ος {λε Ὀ]οοά οί Πἰς φἰείετ] [Εχιέ Ῥ]ιέτὸ».] 

ΔΡΕΜΕΤΟΕ. (εί (πεε σοηε πο” (Ἠγεε]ί, απά 5]ε νν]χο ἀνγε]ὶ5 πΙ(Ώ (Ἠεε: 
ϱἰλ]ά]εβς, α9 γε ἀέδεινε, ἵναχ γε οἱ, γους οἰί]ά 511] Πνίπς:----ἴος γε πο 
π]όγο 6ΟΠΏε ΙΠίο (ηε βαππε Ἠοιιεο ΙΙ τηε: απά 1 1 νεγε ΠπεςεξδᾶΓγ {ου 
πε {ο Ρεπουπος Πγ ραίεγΏηαἱ ΠοατίὮ ῦΥ Πεγα]ἀς, Γ ν/ου]ά τεπουησε Πτ. 

7599. ὂνκ ἐν ἀγδεάσι, ΠΓΕΓΙΙΥ, ποέ ὤποπρ | ἆρ, Ὁαί Μοπ]κ ἀε[οιάς ὖ τας’, υἱσ. ὦ τοι 
πτετι ἴἶναί 18, πο ϱ) πιαςειἰἶπε δίαπηρ. Τιιε | ἄρα, 38 ἵη νοιςο 658 4ῦονθ. 
ΡΙΓαὰΡε ἐν ἀνδράσι οςς 115 ασαῖη Ῥοἱουν, ν. 750. Α]άάς ἴοιι ΝΤ9Β, ριτηίεἆ ἔρῥου : 
748, απά 1η δενο γα] οἴ]μος Ρίαγ». Μιδρτανο {γοπι {τες 188, απά οοΗ5ει- 

745. Τμ νη]σαῖε γοαά]ης ποτε ἵν πλέ- | ΠΠπρ]γ νν]ι Ἐμάβσ85, ο (θὰ ἔρῥοις. 
ου 1----1,880 3 Ἠ3δ πλέων, ἴἶια Αἰῑῑς Εοσηῃ, 755, Γιιο τοαᾷῖπσ οξ αἩἲ εδ 1ιίους (Μαί- 

747. κηδεσταῖς, υν ῥγοέλεγν ἵμ ἶαιος ἴἶιο | εἰιίαν5 εκεερίεἀ,)Ι8, τώλ ἴτ) ἒις τἀυτὸ στέ- 
Ν’ονᾳ κηδεστὺς Ἰν88 δενογα] πιοαπίηρς, Όια{ { γοςτ---Μαλεἰιήαν ἴνας τῶδέ γ’. ΜοηΚ 8αγ8, 
Ἱ οἱρἰπα!]γ οἱσηῖβος ««α πιαπαβον, ΟΥ οπο | ὕ- τἀυτὸν ανά ἶ8 θοἳ ᾳπᾶπῃ τἀυτό.” 
τ0]ιο ια ἔ]ιο οαγε ϱῇ απ ἐιζηρ .” 755. νεῖσθε, {ὲ(ἶς, ρταόκευ8 Ρτο ΓΠα{ήτο, 

748. ῶ]ε ΠηοῬε 6ΟΙΗΠΙΟΥ Ι6ςἴἶου ἶς ᾖτ) | φιοὰ ἵω Ἀθο νότρο φο]όηπε ϱρῖ, Μονκ. 

ΗΒ 



55 Ἴδο. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Ἡμεῖς δὲ (τὸὀυν ποσὶν γὰρ διστέον κακὸ») Τοῦ |- ιν -ν -[ν -]νν 

στείχωµεν, ὡς ἂν ἓν πυρα φῶμεν νεκρό. - -ἷν -ᾗν -]» -]- -[» ν 

Χο. Ἰώ. Ἰω. Σχετλία τόλµης᾽ - -|- ιν ν -|- ω 

τ / πρ μα | | 
ὦ γεναία, καὶ µέγ ἀρίστη, --]--Ί-νν]-- 

χαῖρε᾽ πρόφρων σε χθόνιός 9 Ἑρμῆς, .ν -|- -[» ν -|- ὠ 

“Αΐδης τε δέχοιτ' ἔι δέ τι κἀκεῖ Ἴθ0]--[νν-|-ν-|-- 

πλέον ἔστ ἀγαθοῖς, τούτων μετέχουσ᾽ νν -ίνν-||--ινν - 

᾿Αίδου νύμφη παρεδρεύοι». --|--ίεν-[- 

ΘΕΡΑΠΙΩΝ. 

Πολλοὺς μὲν Ίδη, κἀπὸ παντοίας χθονὸς --]ν -Ι- -ἰν-Ι--]νν 

ξένους µολόντας ὀἳὸ ἐς ᾿Αδμήτου δόµους, »-ν -ν -ἰν ---ίν- 

ὃῖς δείπνα πρὀύθηκ ἀλλὰ τοῦὸ ὀύπω ξένου ᾖἸΤθὸ |- -|» ---]--|- -|ν κ 
Σα νε ’ 3 / 

κακίον ἓις τήνὸ ἑστίαν ἐδεξάμην. »-ν-||--ἰ--Ίν-ίν- 
Φ ” μ ... / ε Ος πρῶτα μὲν, πενθοῦντα δεσπότην δρῶν, ----|--ν -ν-ἰ-- 

ἐισῆλθε, κἀτόλμησ ἀμείψασθαι πύλας" --ἰν-|- -ἰ- -ἰ--Ι-- 

ἔπείτα ὃ ὀύτι σωφεόνως ἐδέξατο --ἰν -Ι» -ἰν -ν -ἰνν 

τὼ προστυχόντα ξένια, συμφορὰν µαθών' ΤἼ0ν -|ν -||- ν]ν -Ιν -ίν- 
ἀλλ ἔέ τι μὴ Φέροιµεν, ὤτρυνεν φέρει», --]ν-ἶν-ι» -ν -ίν- 
«με ο αφ. ο ατα Ἐ πας. ε.α σαν Εδιμισωωκωκς οερῶ- μαι ο. ο ας ᾱ- 

τΗξ ΟΠΒΡΕΒ, ΑΝΡ ἘΝΕΗΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

Δε ἥμεις (γαρ το κάκο εν πόσι οἴστεον) στειχώμεεν, ὡς αν 3ώμεεν νέκρον εν πύρα. ΧΟ. Ίω. Ίω. 
Σχέτλια τόλµιης ω γεγναίαγκαι µέγα αρίστη, χαίρε τε χθόνιος Ἔρμποντε Αίδης δεχοίτο σε πρό- 
Φρων' δε ει και έχει ἐστι τι πλέον άγαθοις, μετεχούσα τούτων παρεδρεύοις γύμφῃ ᾿Αίδου. ΘΕ. Ἡ- 
δη µεγ οἴδα πόλλους ζένους, και ἆπο παντοίας χθόνος, µιολόντας ες δόµους Αδμήτουν ξις προ-εθή- 
χα δείπνα" άλλα οὗπω εδέζαµιην εις τήνδε ἕστιαν καλίονα τούδε ξένου. Ὃς πρώτα µεν, ὄρων δέσ- 
ποτην πενθούντα, εισήλθε, και ετολµιήσε αμειψάσθαι πύλας' δε επείτα ούτι σώφρονως εδέζατο 

Ὅ πα ζένια προστυχόντα, µάθων σύμιφοραν άλλα Εἰ µεή φεροίµεν τῖ, ώτευγε φέρει). 

ΤΒΕΑΝΡΒΘΙΙΑΤΙΟΝ. 

Βαι 1εί ας ({ος {πε εγ]] Ὀείογε 5 πηιιδί Ὃε Ῥογηε) ρτοσεεἀ, (Παί νε ΠΙᾶΥ 
Ρ]αοε {Ώε οοἵ5ε προηῃ {Πε {απετα! ργτε. [ Εχῖέ 4ἀπέέις ἵπ ϱγουεδδιοη»,,Γοῖ- 
ἰουεᾶ ὂν ἴε ΟἼιογις εἰιαπέῖπρ έ]ιε θεπεάιείοτὴ [η/πιπ.] 

Οποπυς. [6Ἰαπείπρ πιοδέ ιοιγπβι1ψ.] Λας! Αα! ηπαρργ Ὀεσαιδε 
οΓ {ΠΥ Ῥο]ά-ἀεεά: Ο ποβ]ε, αηά Ὀγ {αγ Ππιοδί εχοε]]εηί, ἵαγενγε]]:---ἴη8Υ 
Ρο Μότγεατγ Ὀε]ου (πε Ἐαγίῃ, απά Ηάάδςε, τεοεῖνε εἶχεε Κῑῑνά]Υ :----απά 
ΙΓ Τη (Παί ΚΙηράοπι {οο {πεγο Ὃε αΏΥ ἀῑςί]ηοίίοη {οτ {Πε σοοἀ, ραγίακίησ 
οΓ 1 πιαγ που αἷί Ὀεείάε (ε Ῥγ]άε οἱ Ρἱήϊο. [Τ]ε (οτι Γοἰἰοωῖπρ αρ έἶνε 
Γγουεδδίοπι ἀἰδαργεατο; δέ ἔ]ε ειαπέίηρ ἱ9 Ἱιεατὰ ου α Γεω 5εοοπᾶδ.] 

Μαν-βεκναντ.[ Επίετίπρ.]Ῥτεϊοτ {ο Ώον;,ἰηάεεά, Ἀαγε 1 ΚπονΏ ΠΙᾶΠΥ 
σιεείς, απά {Γοπη αἱ ρατίς οί {πε πγοτ]ἀ, «οπιε {ο {με ποικε οἱ Αάπιόίας, 
Ὀείογε ν/Ώοπι 1 Ώαγε 6ρτεας {Πε {εαςί:---Όαί πενετ γεί ἀῑά 1 τεοεῖνε Ιπίο 
(]ς αΌοάε α Υνοίςο-οπε (απ ἐπί σιεεῖ. Ίλ [ιο η {χε βγεί Ῥρίαοσε Ιπάεεά, 
(ποισ] Ἡε 5αν’ ΠΙΥ πηασίετ ἵπ στ]εί, σαπηε Ιω, απά Ὠαὰ (Πε αβευταησε {ο 

: ρ88 ἴ]ε σαΐος:----ᾱηά πεχί, Ώε πονγίφε ἵπ α Ὀεσοπιίης ΠΙαΩΠΕΤ τεσεῖγεά 
ίπε τεσο]επχεηί πΥπίο] (ἶχεγε οπαποεά {ο Ὀε, Κηπονῖηρ οἱ (πε σα]απίγ : 
δι: 1{1γε ἀῑά ποί Ὀτίης αασῃί, Ὦε Πωσγιεά 5 {ο Ὀτίης 1, 

7556. ἓν ποσὶ, αἱ οιγ/εεί,α νΕΤΥ «ΟΠΙΠΙΟΠ | ΤοΡίοπ9 δεῖοισ. 5ο Τη {πε Μεάέ8, 1069, ἐυ- 
πηοάε ο εχρτεςςεῖης ὅ΄)µδί θε[ογε 5. δαιμονοῖτον' ἀλλ᾽ ἐκεῖ, ὑ]εδνεά δε γε: Ὀιέ Ψοπ- 

757. Μοπ]ς ας ο]]ουτοά 1 αδσας; Όαί | ἆετ νῖσ. ἔπ έλε Ἱείπρ ἆοτα οἱ Ρἱάΐο. 
1η Α]άάς αιά πιοδί ος {νε θατΙγ εἀϊεῖοπ5 761. πλέον, ποτε Γαυογ ος ἐπάμίφετιος. 

ἵνε Ώπά ὦ σχετλία τόλµης, γενναία» 769.ΤΗε ΟΠοσι8 πον/ Ίεανες Ώ]ε θί8Ρε 
760. ἐκεῖ, ἔ]ιεγε οτ ψοπάεν, ἐἶναί ἵ6, ὑπ ἔιε! ἔο ἁἰ{επά {ἶπε ἔππεγαὶ οἱ Α]εέρίῖς. 
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ΠοτΏρα ὃ᾽ ἓν χείρεσσι κίσσινον λαθὼν, Ὕ-ιν-|--ν-Ιν-ἰ-- 

πίνει µελαίνης μητθὸς ἐύζωρον µέθυ, --ιν-|--]--ἷ--ἰν» 

ἕως ἐθέρμην ἀντὸν ἀμφιθᾶσα φλὸὲξ »-ἰν-|--ίν-ιΙ--ἰν- 

ὀίνου" στέφει δὲ κρᾶτα μυρσίνης κλάδοις, 715 |- -ἰν -Ιν -Ιν -ἵν -Ιν - 

ἅμουσ ὑλακτῶν' δισσὰ ὃ' ἦν µέλη κλύειν' ιν -|--ἰν-ιν-ν - 

ὁ μὲν γὰρ ἦδε, τῶν ἓν ᾿Αδμήτου κακῶν »-ν τν -ἰ- -ἷ- -ἰ- - 

ὀυδὲν προτιμῶν, ὀνκέταν ὃ ἔκλαίομεν --Ιν-]--ἰν--τίνν 

δέσποιναν᾽ ὄμμα ὃ ὀνκ ἐδείννυμεν ξένω --]--ἰν -ἷν-|--ιν- 

τέγγοντες Αδμητος γὰρ ὧδ ἐφίετο. 750 |--ἰ» -Ι--Ιν «ιν -ἰνν 

Καὶ νῦν ἐγὼ μὲν ἓν δόµοισιν ἑστιῶ --ἰ» ντ» -ν- 

Σένον, πανοῦργον κλῶπα καὶ ληστήν τινα, »-ν ---ἰν ---ινν 

Ἡ ὃ ἐκ δόµων βίθηκεν, ὀνὸ ἐφεσπόμην, - -» -ᾗν -]ν -Ίν -»- 

ὀνδ ἐξέτεινα χεῖρ, ἀποιμώζων ἔμην --ἷν -ἰἰν -ᾖ- -|- -ἰ-- 

δέσποιναν, Ὦ ̓ μοὶ πᾶσί τ΄ ὀικέταισιν ἦν Τ8ο |- -» -|- -ν -]» ιν ολ 

μήτηρ' κακῶν γὰρ µυρίων ἐθῥύετο, ------ί--]--ίνν 

ὀργὼς µαλάσσουσ᾽ ἀνδρός. Αρα τὸν ξένον - -]ν -]- -» «ιν -ἰν ν 

στυγῶ δικαίως, ἔν κακοῖς ἀφιγμένον; ν -ἰν -|- -]ω -[[ -]ν ν 

...” - - - στ - -- 

της ΟΒΡΕΕ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΒΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε λάβων εν χειεέσσι ποτήρα κίσσινον, πίνει ευζώρον µέθυ µιελαίνης µήτρος» ἕως Φλοζ οίνου αμ.- 
φιδάσα αύτον εθερµήνε’ δε στέφει κράτα κλάδοις μύεσινης, ὑλάκτων αμούσα᾽ δε ην δίσσα µέλ» 
κλύειν' γαρ ὁ μεν ήδε, προτίµων οὖδεν των κάκων εν Αδικήτου, δε οίκεται εχλαίοµεν δεσποίναν: ξέ- 
νω δε ουν εδεικνύμιεν τεγγόντες όμµια" γαρ ὥδε Αδμήτος εφίετο. Και νυν εν δοµοίσι µεν έγω ἕστιω 

η) ή { ε / / ΄ / / ξένου, τίνα πανούργον κλώπα και λήστηγ. Δε ἡ βεεήκε εν δόµων, οὖύδε εφέσποµιην, οὖδε εξετείνα 
χείρα, αποικώζων ἔµην δεσποίναν, ἡ ήν ἔμοι τε πάσι οικεταίσι μήτηρ' γαρ εθῥύετο μεύειων κά- 
κὠν, μαλασσούσα όργας άνδρος. ΄Δρα δικαίως στύγω τον ζένονι αφίγμµενον ἓν Κάλοις 5 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Απά Πανίηρ {αΚκεη ἴπ Ὠὶς Ἱαπάς (ηε ου γγεαίπεά-ψ](-ϊνσ, πε α πας 
(πε ηοαί ]αΐοε οί {Πε ρυτρ]ε πιοί(οες, απ/11 116 {απηες ο{ {λε ἵνΊπε «οπι- 
ἵησ Ίροη Εἰπῃ Ἱπῃαππεά Ἠίπω: απλά Ώε οΓΟΙΥΠ5 Πἷ8 Ώεαά υγ] Ώταπε]ες ος 
σγτίε, ποσ]ίηρ ἀϊδοοτάσηί]γ: απά ἴπετε ψεγε (πγο δίγαῖης {ο ΏεαγΣ [ος 
-ε ΙΠ {γοίὮ ας δἰηρίης---οοποετπες ἵπ πο ἀεσγεε αθοιί πε α/[Π]οίίους 
ἵ με {απι]γ ο Λἀπηέϊας,---απά νε ἀοπιεείῖοβ ἵνεγε Ρειγαἰ]ίπς οι Πῖς- 
ἴγσρ8----ἴο (πε ριιεςί, Ποίγεγετ, νε 5ευγεὰ ποί ἴἶιαί ἵγε Ίνετε ὈεάενΙηρ 
ους 6γες.---{οἳ πας Ώαά Λαπιέίας οοπηπιαηάσἀ. 
Αη που {η ἴ]ιε Ἠοιιςε Ιπάεεά απη [ επεγίαϊἰπῖης (Π]ς 5ίγαῦρες, 5οίηο 

ἀεοείι{ι] (πεί απά τοῦβες | 
Ῥαΐ 5Ώε [Φλεζᾶιπρ {εαγς.]15 σοηε {τοπι {Πε ραίασε, που αῑά 1 {οἱἱον: 

που δἰγείοΏεά 1 {οτί πιγ Παπά, Ἰααπιεηίίης πωΥ πηδίγεςς, νο ν/α» {ο 
πο απΏά {ο αἰ! {πο ἀοιηεεί]ος α πιοίῃεγ; {ου «Ώς 5αγες 5 /Γοπη {εη (οι! - 
εαπά Π]5, οίεηίης {ε αΏσεγ οί πετ Ἡςυαπά. 

Ῥο 1 ποί ]Η8{1γ ἴπεῃ Ἠαία (Πῖς σιεςί, πο 15 οοἵηε ἵη ος πιῖδεγίεφὸ 

779. Τία 6Π)ΠεΒ (88Υ9 Τοπ]ς) Ρταόίες 779. µελαύίης μητρός τῆς ἀμπέλου' ὁ γὰρ 
1,αδεάτεπη, 1 οογγρ{ὸ ἀόάῑί δ) ἐχείρεσι, | µέλας ὄϊνος ἰσχυρότερός ἐστι. ΒΟΗΟΙΙΛΑΤ. 
Ράυτίο αάτόπι άπποη τός(ὴς όφςοῖ «ὁ πο- 775. Βονεταὶ Μ88. απᾶ αἰπιοδί αἲ νο 
τήριον δ) ἐν χερσὶ κίσσινον λαθών.’ Βολο]άρία | εατ]γ ϱὐ1{1οΠ8 Ἠανε µυρσύνοις. 
εέγιὸ Ἠαῦεί ποτΏρα δ᾽ ἐν χερσὶ, οἳ 5υθρές- 788. Τ]ε ΠΊΟΓο ΟΟΠΙΠΠΟΠ (υπ! εεγία- 
ἰαρδί, η ἀἱά]οφο, ρὸό(ἶσα Γόγπια χείρεσσι. | 1γ 1958 «ουγοςτ) τεαάίης, 18, ἵδ᾽ ἐκ δόµων. 
Βόμρ]νοσ]ος οι{άδαι, Απιὶς. 1997, ά0οἱ ἔ- ΄ οι] /ακοβεἰά απ Μαιος σἶνε ἡ δ)ἐκ 
χω μὲν ἐν χείρεσσιν ἀρτίως τέκγον,---Βοἆ όπι ) δόµων, πἱα!]γ. 
πηέμοἷς ἰηζθε]έοίυπι. Ψόσεπι ποτὸρ Πο 787. ᾶρα, πόππε, πἲ νἀρτὰ νετ. δδ1. Τη- 
41ἱΡὴ ν]άΐδδς πιοπηηὶ ρταό(ετ Ογο], 151. ΄ ἀ]]ς {ρίῖης οοτγόςίἶο ο.:, ἂρ ἐν. ΜΟΝΝ. 

Ἶ 



5 

οῦ 

ΏΡ. Οὔτος, τί σεμνὸν καὶ πεφροτικὸς βλέπεις; 

15ο, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Εν να.- 
Ὃυ χρὴ σκυθρωπὸν τοῖς ξένοις τὸν πρόσπολον 190 |--|ν -|--Ι--|--ίν- 

ο 2 / { ἔἶναι, δέχεσθαι ὃ ἐυπροσηγόρω Φρενί, 
3 2 .. / / »Σς ν 

Σὺ ὃ᾽, ἄνδρ ἕταῖρον δεσπότου παρόνθ᾽ ὁρῶ», 
. . - / ΄ 8 ΄ 

στυγνῶ προσώπω καὶ ξυνωφρνωμένω 
/ 9 / - ν ” 

θέλει, υρ8ιου πἼματος σπονοΏ) εχων. 

-. 25 . «ν λ / 

Δεὂρ ἔλθ, ὅπως ἂν καὶ σοφώτερυς γένη. 

τν τ 9 λ ΄ 32 με, ὰ 4/ ΛΑ ο 

Τα ὀνητα πραγµατ οἰθᾶς, ην ἔχει Φυσι; 
δ. 8 , 2 3 3 

Οἶμαι μὲν, ὀύ᾽ πόθεν γάρ; Αλλ ἄκουέ µου 
-- / .” . 

Εροτοῖς ἅπασι κατθανεῖν ὀφείλεταιν 
5 3] 3 -- / 3 / 

χὸὀυκ ἔστιω ἀντῶν, ὃστις ἐξεπίσταται 
Ν { 3 /΄ . 

την ἀύριον μέλλουσαν ἔν βιώσεται 
λ -- / ἃ 3 ἃ ε«.υ 6; 

το της τύχης γαρ ἄφανες, οἱ προοῄσεται, 
”Γ “ης Δ 3 δ) .ώ / 

καστ ου διδακτὸν, 0υὸ αλισκεται τέχνη. 
τν κό 5 5 5 / « Ἆ θὠ 3 --- ”-. 
ῦωυτ ουν ἄκουσας, και µανων εΕµου πάρα, 
»/ Δ ω ἃ 5. Ακ 
ευῴραινε σαντον» πέγε, ΤΟΥ καθ μεραν 

βίον λογίζου σὸν, τὰ ὃ ἄλλα τῆς τύχης. 

--ἷν -[--]ν-ίν-Ιν» 
«τιν σἶντ]ν- 
-ἰν[στ]ν-]ν -ἰ-- 
Μ "σσ - . - 

ἡ 

τθὸ [.-1»-]-1ςΊν]» 
ω -ν -ιν -]ν -ν -[ν ν 

--ἰν -]ν-]κ-ἷν-]-- 
ω -]ν [ν -ν -ἷν -ν ν 

--]ν- 

--ἷν -ἰ--ἰν-ἷν-ἰν- 
500 - -]ν --- -]ν -ἶν -]ν ω 

-«]ντίννν]ν]ν-ἷνν 
--εσἷν-ἰν-ἰν-]ν- 
--]ν-]--]ν -ἷν-ἰν 
--ἷν-]- -ἷν «ἴν-ἰν- 

ροῦ |» -ἰν -[--ἶ- -ἴν -ἰν- 
ΤΗΕ ΟΒΡΕΕ, ΑΝΕΟ ἘΝΟΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

ΗΡ. Ούτος, τι βλέπεις σέρινον και πεφρόντικος” Όυ χρη τον πρόσπολον είναι σκυθεώπον τοις ζέ- 
νοις) δε δεχέσθαι ευπεοσήγοέω Φρέγι, ΔΕ συ, ὄρων άνδρα ἑταίρον δέσποτου παρόντα, δέχει στύγνω 
και ζυνωφρυώμενω πεοσώπω, ἔχων σπούδην Ἀυραίου πήικατος. Έλθε δεύρο, ὅπως αν Χαι γένη 
σοφώτερος. Οίδας τα Ὀνήτα πράγματα, Ἡν φύσιν έχει; Οίµαι μεν, ου γας πόθεν; Αλλα ακούε 
µου Κάτθανειν οφείλεται ἁπάσι βρότοις' και ουκ ἐστι αύτωγ, ὅστις εζεπισταται ει βιώσεται 
ΤΗΝ µελλούσαν αὗριογ' γαρ το της τύχης άφανεςι ὃι πεοθήσεται, Χαι ουκ. ἐστι διδάκτον, οὖδε ἁ- 
λίσκεται τέχνπ. Ακούσας ταύτα ουν, Ναι µάθων πάρα ἔµου, ευφραίνε σαύτον, πίνε, λογίζου τον 
βίον κάτα "μεραν σον; δε τα ἄλλα της Τύχης. 

ΤΗΑΝΡΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Ηεκουτεβ. [Επίσγῖπρ ἴπ ρἰαάςοπιε πιοοᾶ «ιοροδί» ἐ]ε δετυαπὲ.] ο (λετε! 
Ἠ/Ώγ Ἰουκε»ί ἴἶνου 6ΤαΥε απά ἰ(πουρΏ({α] ὃ Η Ὁσσοππες ποί α βεγναηί {ο 
Ῥε οἱ νγυβαὶ οοιηίεπαηςε Ῥείογε ριε5ί», Ὀιί {ο τεσείῖνε {Πειη ΙὮ «Ἠεετ- 
{αἱ πα]ηά ! Βυέ οι, (πουσλ ἐοι 5εεδί α Πηαη {Ώε οοπραΠΊοη ο{ {1Υ Ἰογὰά 
Ρτεδεηῖ, γεςεϊνεςὶ Ὠίπη ΥγΙίΏ α ΠιοΓοςδε απά ε]ουάεά οουπίεπαηςε, αχίης 
Ε]νγ αἰίεπί]οη οἨ αΏ εχίτ]ησὶο οα]ατηίγ. [Βεεκοπίπρ.] Όοπιε ΠΙίἨες, ἰἶιαί 
οι πΊαγεΡ! Ίπ [αοἱ Ὃε πηαάθ νῖδει { [ Τε σεγοαπέ αρργοασ]ιεν Ηέτει[ς. ] 
Κπογγεςί ἴλοι πποτία| α[αϊτ», ο{ ναί παίαγε {Πεγ αγε ἓ 1 {ίπΚ Ιπάεεὰ, 
ποίς {ου νηεποε «οιι]άεςί (οι ἓ Βιιί πεας πιε:--- Το ἄῑε 15 α ἀ4εδί 1]ιαὲ 
Ἰη1δέ δε ραϊά ὂν αἰ πιεπ.:--- απιἀ έλεγε 18 πο οπε ΟΥ ἐ]ισηι Ἰυ]ιο εποιως Ὡὠλιεί]εγ 
με ο]ια[ῇ δε αἶνοε έλε εοπαῖτισ ΠπογΤοιω: ΟΥ υ]αίεσεγ ἀερεπάς 4ροιΓογέπε 18 
αιπιεετέαίπ, Ποιυ ἐέ ολ] ἐγη οι(έ--- απιά 15 πο {ο ὃε Ιεατπέ, πεἰέ]ιεν 15 έ ἀείες- 
τεᾷ ὃν ατἰ.. Πανίης Ἠεαγά (ηερε (Π]ησς, ίπεη, απά Πανίης Ιεαγηί ἔπεπα 
{γοπη Πηο, Πωα]κε (ΠΥΦΕΙΓΠΠΕΣΕΥ, ---ἁγιπὶς,----οοιιδίάετ (πε 1ήε σταηίεά ἰεε 

{ο ἆαγ {ο ἆαγ ἰπῖπε οὔΏ, Ὀυί (Πε τερί Εογίυπε)ς. 

789. οὔτος, ειβ έτ,---ᾱ ΟΟΠΠΠΙΟΏ πηοάθ 
οἱ οα1]ΐης {λε αἰ{επίΙοη οἱ 4ΠΥ 9ης υΠς6- 
ΤΕΠΙΟΠΙΟΙΙΙΥ αἀάγεεδεί:---- τί σεμανὸν βλέ- 
πεις, 10114 ἰοο]εεσέ {]ιου γευεγεπὲζη ος δαπείῖ- 
Πεάϊη 1 ἴπ τεεὶς ποῖης ἶ5 ΠΟΥΕ οοπῃ- 
ΣΠΟΣ {8Η ἴἱθ 15ο ος που αἀ]θοίῖνο ἴη 
196 πευίετ ψεβάςι {ον αἀνειτος. 

794. Φυραίου πήµατος σπουδὴν ἔχωνι Ἱιαυ- 
πλ απαἰείη ΟΥ οΟπο(ΥΛ 0) πιϊπά αὐοιέ α Ιΐ9- 

έτος εὐ]ιεγοιοζέ]ι ἔ]ιοιι Ἱιαςέ ποί]έηρ Σο εἷο : 
α ἀῑφαδέεν ο έ]ι τολέε]ι έἶιοιε ιαδί ποί απή ὂι- 
θἶποθὸς αἲι η ιε]οη εὐεέ Γογείρη {ο έλιεο. 

795. ὅπως ἂν καὶ σοφώτερος γένη Ηεγαὶ- 
ψ, ἐ]ιαί ἐ]οι. πιαψεδί ῦεσοπιε εὔεπ {ιειοῖδεν. 

796. Νοπ ἀἀπιοάῦπι {Γόᾳπεπς εδί {οΓ- 
Ώ]ὰ ὀΐδας ΡΓΟ οΟπΙΠΙΜΠΙ ὀῖσθα. ΛΤΟΝΚ. 

799. Εοτ ἔστιν ἀυτῶν, 50Π16 Μ598., απά 
ο ίίοης μοί ἃ {ενν, "αγε ἔστι 3νητῶ). 



ΑΛΚΗΣΤΙΣ. 

Τέήμα δὲ καὶ τὴν πλεῖστον Ἠδίστην 9εῶν 

Κύπειν βροτοῖσιν' ἔυμενῆς γὰρ Ἡ 3εός. 
.” Δ .- 

Τὰ ὃ ἄλλ' ἔασον ταῦτα, καὶ πιθοῦ λόγοις 
.. 3 / σα . ἐμοῖσιν, ἐνἴπερ ὀρθά σον δοκῶ λέγειν 

- 3 ἀ ” / 3 Ν 

ὀἵμαι μέν. Οὐύκουν, την ἄγαν λύπην ἀφείς, 
-. Σε -. ν) Δ / 

πιεῖ μεθ ἡμῶν, τάσὃ ὑπερθαλὼν πύλας, 
αἱ  ϱῇ5 ε/ 

στεφάνοις πυκασθείς» Καὶ σάφ ὀἵδ, ὅθ ὀύνεκα 
-. -” -. Δ -- Γ 

τοῦ νῦν σκυθρωποῦ καὶ ζυνεστῶτος Φρενῶν 

μµεθορμιεῖ σε πίτυλος ἐμπεσὼν σκύφου. 

Ὄντας δὲ ονητοὺς 9νητὼ καὶ φρονεῖν χρεών' 
ο ιο ” ἀ / 
ὡς τοῖς γε σεμνοῖς καὶ ξυνωφρνωμένοις 
. ι / ο. | ΔΝ - ” 

ἅπασίν ἐστιν, ὡς γ ἐμοὶ χρῆσθαι κριτη, 

ὂν βίος ἀληθῶς ὃ βίος, ἀλλὰ συμφορά. 
2 -” .” / ΘΕ. Ἐπιστάμεσθα ταῦτα" νῦν δὲ πρὤσσομεν 

3 ε«.» /{ λ / ”{ ὀυχ. ὅῖα κώµου καὶ γέλωτος ἄξια. 

ΗΡ. Γυνὴ 9υραῖος  Φανοῦσα᾽ μὴ λίαν 

πένθει, δόµων γὰρ ζῶσι τῶνδε δεσπόταν. 
. - 

500. οἱ 

ου. 
Ἅσ]ντ[ν-ἰν-ἷν-ἷνν 
«-ἰν-[--]ν -ἴν-ἰν- 
--ἰν-ἰν-ἰν-ἰν-ἰν- 

510 |--ἰ» -[--ἰν -[--ἰν- 
--ἷν -ἰ--ἰνἷν-ἰ-- 

Ίνν ιν -ἰ-τ]ν-Ινίνν 
ο 
--ἰνεᾖννν]ν-ἰν-ἰν 

55 |--ἰ--ἰ--ἰν-ἴν-ἰ-- 
--ἷν-[-ίνσίν-ἷν- 
ν-(--ἰν-Ινἰ--ἰν- 
ο... 
ο... 

ϱοο |- -|ν -Ἱ- -ἰν-ἰν -ἰ»» 
--ἰν -ἷν -[ν-ἰν-Ιν- 
-τἰν"ἰγτ]κ-[ν-]ν 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΒ, ΔΝΡ ἘΝ6ΟΙΙΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δετίμα και Κύπριν την πλείστον ἠδίστην 9έων βροτοίσι’ γαρ ἡ εύµενης Νέος. Δε εάσον ταύτα τα 
άλλα, και πίθου εµοίσι λόγοις, είπερ δέκω σοι λέγειν όρθα᾽ οίµαι µε. Ούκουν, άφεις την άγαν λύ- 
πην, πίει µεέτα Ἱμιωγ, πυκάσθεις στέφανοις, ὑπέροαλων τάσδε πύλας} Και σάφα οίδα ὅτι πίτυ» 
λος σκύφου ἔµπεσων µεθόρµειει σε ὀύγεκα του νυν σκυθεώπου και ζυγεστώτος φρένων. Δε χρέων 
όντας Ἀνήτους Φρόνειν και Ἀνήτα" ὡς τοις ἁπάσι σέµγοις γε και ζυνωφευώμενοις, ὡς χρήσθαι έµοι 
ΥΕ κρίτη, ὁ βίος ουκ έστι αλήθως βίος, άλλα σύμφορα. ΘΕ. Επισταµέσθα ταύτα" δε νυν πεάσ- 
σοµεν ουχ δία άζια κώμου και γελώτος. ἩΡ. Γύγη ἡ Φαγούσα Ἀυραίος µη πένθει λίαν; γαρ δέσπο- 
ται τώγδε δόµων ζώσι. 

ΤΙΑΝΡΙ ΑΤΙΟΝ. 

Απ Ώοπος αἰο όπι5, ἱποοπραταΡ]γ (νε ονγεείεςί οἵ ἀεῖίῖες (ο ἵηοῦ- 
ἰα]5, {ογ εΊε ἷ5 ἃ Ὀεηίρη ροάάεςς. 9ο {ογερο (ἶχοςε οίπετ οοηςί ἀεταίίοης, 
απά οῦΕΥ πην ννογάν, 1{ 1 αργρεατ {ο ί]εε {ο βρεακ τἱρ]γ: 1, Ιπάεεά, πι 
οΓ 1115 ορίηίοη | 

ἨγΗ{ εἶχοι πο, ἰπεγείογε, αὐαπάοπίηρ {Π1γ εχοθβδῖνε ρτίεῖ, ἀγίηκ νί] 
υ5, οΓον/πεά γγ(Ὦ σαγ]απάς, Πανίηρ {Πγογ/Π-ορεη ἴμεςε ἆοοτδὸ Απά γε]! 
Ἰπον’ 1 ίμαί (Πο (πιοΚ]ίησ ο[ίπε ου σ]άϊπς ἀονη ν]]ὶ ἀϊνετί ίἶχεε {Γοπα 
ΣΥ Ῥτεσεπί ο]οιάγ απἀ Ρεπί δίαίε ο πη]ηᾶ. - 

Εογ Τί Ὀε]ιογες 15 αδ γε αγε πηοτία]ς {ο (Π]η]κ αἶθο αδ Ππογ{4]8: δίηοςε {ο 
α)ἱ ἀεπιαγε Ῥείδοης, Ιπάεες, απά ἴο ἴηοςε οἱ ν/οβα] οουπίεπαπςε, ΙΓίΕΥ 
ἴαΚο πηε αἱ Ἴθαςί ας άσε, Πἱ(ε ἶς ποί (γι]γ ΠΕ, Ὀυί πηΙςετγ! 

ΊΤΑΝ-ΘΕΛΥΑΝΤ. γε Κπονν 1ί:----Όιἱ αἲ {Πε ργεδεη! εἶππε ἵνε αγε Τη οἳ{- 
ομΠΩΡί8ΠΦΕΡ, Ποί 516] α5 αγε αἀαρίεᾶ ἰο γενεἰτγ απἀ πηῖσΏ! 

Πεπουτεβ. ΤΗε ]8άγ ννηο ἶς ἀεαςά ννας α εἰταΏσεγ :---ϱτίεγε Ποῖ 5ο εΧ- 
οεβείνε]γ,----Γοἵ {πε Ιογά5 οἱ {ῖ5 Ὠοιικε ]ἱνε ! 

806. τὴν πλεῖστον ἠδίστην 9εῶν, ἐ]ιο πιοδέ 
διοθείεκί ϱῇ ἀείεῖες, ἃ ἀοαῦ]ε 5αρογ]αίῖνο. 

808. πάντα ΡΤΟ ΄ ταῦτα) ούη]οῖί Ματ]κ- 
Ἰάπάπς,---Γογίάδεε τόοίὸ. Ὠείπάο όπηηθ8 
πείθου.---Δθὰ ἀλίθτιιπι ρυσ(ογόπάαΏ, αλ] - 
ούπαιε ρετ πιέίτηπι σοι. Ἰδονκ. 

811. ου πιεῖν ΝΗΙΟΙ ννας ϱ]νεη {ο 1ο 
Ενεῖ της οξαἲ] Ὁγ Ἠ)οκεβε]ά, ΛΙΦ5. οί 
ἃ {ουν απ ΊλεσαΓ Ἠα νο πύη;-ῖς)ι ΛΤιιδ- 

6τανθ αρρτονοά. Τη Αἰάάς απά πιαἩΥ ο- 
Έχεις νο Ηπά πίης. ΑΙἱ εἀϊίίοη8 ΡΓΙοΓγ {ο 
Μιεστανθ’» Ἰανθ τύχας, αἰλοιρὰ ΜΒ. 
ρατιῖα]]ν οὔ θε πύλας. Τϊιε Βε]ιο]αςί ἃς- 
ἱεπονν]οάσος οί] τοαάίημς. Ἠακεβειά 
ρῖνος πτύχας ἴτοπι οοἩ]εείΓθ. 

818. Δἰάις παπά ἰιῖς ΕοἱΙοννϱΓ5 ανε ὁ βί- 
ος ἀληθῶς ὁυ βίος, Γι ΕΙ1γ ἵμ ταδροοἵ οί ελα 

) πιθίγο, αἱ ο ΓουγίἩ Εοοἳ 15 4η πΠαΡαδΙ, 
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ΘΕ. Τί ζῶσιν: Ὃυ κώτοισθα τᾶν δόµοις κακά: τιν -|ἰ» -ἰν-[» - |» ν 

ΗΡ. Ἐι μή τι σός µε δεσπότης ἐψεύσατο. --]ν -[» -|»-|- [ον 

52ο ” "[» -ᾖ- -ν -]ν -]» ω 

ΗΡ. Ὃν χρΏν μ’ ὀθνείου γ ὀύνεκ ἐν πάσχειν νεκροῦς |- -ἰν -]--ἰν -ι- -ᾖν - 

ο 
-σ]ν]ν-]ν]νἰν- 
-- -ἰ--ἰν ἶν-]ν» 

οσο |» -ἰν «ἰ--ἰ--ἰ--ν- 
--ᾖἷ--ἷ--ἷν-ἰ-- 
-τ]κσᾖν]νσ]ν-ἰ-- 

ΘΕ. ΆἊγαν ἐκεῖνος ἔστ ἄγαν Φιλόξενος. 

ΘΕ.Ἡ κάρτα μέντοι καὶ λίαν ὀικεῖος ἦν. 

ΗΡ. Μῶν ξυμφοράν τιν ὀῦσαν ὂυκ Εφραζέ µοι} 

ΘΕ. Χαίΐρων ἴθ' ἡμῖν δεσποτῶν µέλει κακά 

ΗΡ. Οδ ὃν δυραΐων πηµάτων ἄρχει λόγος. 

ΘΕ. Ὃυ γάρ σε κωμάζοντ ἂν ἠχθόμην ὁρῶν. 

ΗΡ. ᾽Αλλ) ὦ πέπονθα δείν ὑπὸ ξένων ἐμῶν; 

ΘΕ. Ὃυκ ἦλθες ἐν δέοντι δέξασθαι δόµοις, 
/ λ κα ἐκ ἃ Ν ΔΝ λ / 

πένθος γαρ Ἀμῖν εστί, καὶ κουρὰν βλέπεις, 

--ᾖ-ᾖ--ἰν-ἰ--ἰ-- 
--ᾖν-[--]ν -ἷ--]ν- 

µελαμπέπλος στολµούς τε. ΗΡ. Τίς ὃ᾽ ὁ κατθανών; |ν-|» -ᾖ- -ἰν ιν -[ν . 

Μῶν ὃ τέκνων τις φροῦδος, Ἄ Ὑέρων πατε: 886 |--]» -Ιν -ἰν -Ι- -ἰ»- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ἘΝΕΟΙΙΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΘΕ.Τι ζώσι} Ου χατοίσθα τα κάκα εν δόµοις» ἩΡ. Ἐι µη σος δέσποτης εψεύσατο µε τι, 6Ε. 
Εκείνος έστι άγαν άγαν φιλόξενος, ἩΡ. Ου χθην µε ευ πάσχειν ὀύνεκω γε οθνείου γέπρου» ΘΕ. Η 
µέντοι Ην κάρτα και λίαν οικείος. ἩΡ. Μῶν ουν εφράζε μοι τίνα ξύμφοραν ούσαν» ΘΕ.Ίθι χαίρων' 
ἥμιν κάκα δέσποτων µέλει. ΗΡ."Οδε λόγος ουκ άρχει Ἀυραίων πήµατων. ΘΕ. Γαρ ουΝ αν ἠχθο- 
Κην ὅρων σε πω/ιαζόγται ἩΡ. [Αλλα η πεπόνθα δείνα,ὕπο ἔµων ζένων» ΘΕ. Ουκ ήλθες εν δεόντι 
δόµοις δεζἀσθαι, γαρ έστι πένθος Ἡμινι και βλέπεις κούραν τε μελάμπεπλους στόλµους. ΗΡ. Δε 
τις ὁ κάτθανων» Μων Ἠ τις τέκνων φρούδος, η γέρων πάτηρ; 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Παν -βεκναντ. ἍΠαί 1νεὸ Ἐπονγερί (που ποί οί (πο Ι]]5 1η χε {απι!]γ ὃ 
Ηκκουτες. Όπ]εςς {11Υγ πιαρίεΓ ας {οἱά πιε ααβῃί {α]ςε]γ. 
Μαν-βεκναντ. Πε ἶς ίοο, ίοο ΠοδρίἰαὈ]ο ! 
Ἠξκουις. /ας Τί ποί ππεεί (αί 1 επου]ά {αγε ποῦ]γ Όεσαι]ε {ογδοοί]ι 

οἵα είγαησει5 ἀεαί]λὸ Ἠπαν-Θεκναντ. [γεαί]η α[[εείεᾷ.] 5υγε]γ Ίνουι- 
εγεΓ εΏε γνα5 οἵησυ]ατ]γ αΏἀ εχοεεάἰηθ]γ ηεας] 

Πεκουιρες.[ (οπ)εεἑιπσῖν απιά τωϊέἠ ἐπίεγγοραίίοπ.] Πα» Ώε ποί {ο]ά ππε 
ο βοπιε ἀἱδαρίει (πεγε 192 ΜΑν-ΘΕΠΥΑΝΤ, Ώερατί [ατίησ-ΠαρρΙΙΥ:---ἴο 
416 {9 α{Π]οί]οης οἱ ος ]ογάς ἵ6 ο{σατε! Ἡεκουμες. ΤΗΐ5 ϱρεεςσῇ 19 ποί 
ίμε ργε]αάε οί α {οτεῖρη Ἰοβ! Μαν-βεαναντ. Έος ἰέ 5ο, 1 εἸουὶά ποί 
πανε Ὀεεη σγ]εγεᾷ αἱ εεεῖηρ ἴεε τεγε]]ίηρ. 

Ηεκουι 18. Βυΐ πανε 1 γεα]]γ εχρετίεησες Π]-ακασε {ΓοΠα πηῖηε Ἰποςί ὃ 
Ἰαν-Θεκναντ. ΤΠοι οβΠηεδί ποί Τη α Πἱ εππε {ος (ηε ουκε {ο γεοείῖνα 

χες,---ίος (πετε ἶ5 ργ]εί απιοηραί 118; απά (που θεεδί ο1Η ΕΠΟΓΗ-]λαἰγ απά 
οὐ ἑαΌίε ραγπιεηίς| 

Ηεπουιες. [Ργεοίπρίγ.] Βυἱ νο ἶς 1{ εἶχαί ἶ ἀεαά ὃ 19 εἰ πετ 6οπηε οπε 
ος τ11ε ομΙ]άτεη ροηςε, οἵ Ὠὶς ασεἆ {αίπε ὃ 

834. Ἐοί ἐι µή τι ἵπ ελὶς πο, ΕΙΠΙΡΙΕΥ | ὀύνεκα, Β4ΤΠΘΘ Ἰιὰς ἕνεκα. Μοπ]ς [αεθ/1οι18- 
νγου]ά πανε ἐι µή γε, 1γ {ταηφ]αίες (]5 νουρο, “ορ 1 {ο νε ί- 

826. Τη πιοβί Μ868, ἀπό, οοηδεη{(ΗβΙΥ | ἐγέαέεά οη αοοοιπέ οἱ α δίγαπᾳετ’ ἀσαίι 1” 
νλιἩ (επι, ἵπ εἀλίοηςνεΓΥ ϱεπεια]]γτνε! 6827. Βοί]ι Τναδοας απ Μαἰιμία Άαγε 
Ππά γ᾿ Ὀδίννεθη ἄγαν αιιὰ ἔκεῖνος, Ὀι{ί Τ]ι]ς 
ραγίϊοὶε ἠ{α(μί επριυησεά---οοηκίἆες- 
ἵηρ 1{ α5 απ Ἱπίταάες (αί Ἰαά οοτταρί]γ 
{οιμά 1έ5 νναγ Ἱπίο ἴθ {οχι ποτε απἀ 1η 
ΠΙΏΥ οίμεγ Ραβ8ᾶσες αΕίειγ ἄγαν απΏά λίαν 
{οηοννεᾶ Ὦγ 4 γουγε]. 8ε6 {Ίο ποίε αί ν. 
695, αὔονο. 

826. Α]άας ολἰίοά ὀύκουν' ὀθνείου γὰρ δύ- 
νεν᾿ ἔδ πάσχει γεκεοῦ, πιοδί οοἑζΗΡ!]Υ. Έου 

λίαν Ῥυραῖος ὃν: ---- Αἰάι5 απά πιοδί οἴμλεγα 
λίαν γ ὀικεῖος Ἡγ. 

828. ΕΟΓ ξυμφοράν τη ὀῦσαν, ΝΤατ]κ]αΠ ἆ 
εοπ]εσίιγθά ζυμφορὰν τήν ὀὔσαν. 

829. ΜΤοη]ς ἱΓαηδἰαἴθ8 χαίεων ἴθι,  υάάσ 
εί υάΐε,” οοττθο(1γ ἰπάεαά, ποαρΗ ποί Ἱ]- 
(ετα!!γ. ΤΠ παηοςί οάϊεῖοης νε Επά δὲ, 1η” 
πεςεςδατῖ]γ απ {αα141γ, «τετ ἡμῖν. 
8898. ἜἨε «ΟοΠΙΠΙΟΗ Γδαςίῃρ 18 δόµους. 

ο. -” 
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ΘΕ. Τυνὴ μὲν ὀῦν ὄλωλεν Αδμήτου, ξένε. 

ΗΡ, Τί φής; Ἔπειτα δητά µ ἐξενίζετε: 

ΘΕ. Ἠδεῖτο γάρ σε τῶνὸ ἄπωσασθαι δόµων. 

μ-ἰν ἰν -ίν-ἷ-τ]νν 
ο... 
--»ν-ἰν-|--ἰ-- 

μεο |--ἰν -ᾖ--ἰἕ-ἰν-Ἱ--- 
“-ν εν -]ν]--]ν- 

ΗΡ.Ὦ σχέτλι, ὑίως Ἡπλακες ξυναόρου. 

ΘΕ.᾽Απωλόμεσθα πάντες, ὃν κείνη μόνη. 

ΗΡ.᾽Αλλ᾽ ἠησθόµην μὲν, ὅμμ ἰδὼν δακρυέῥοοῦν, --]ν-ω-ν-ἷν -ἷν- 

κουράν τε, καὶ πρόσωπον’ ἀλλ᾽ ἔπειθέ µε --ἰ» -ιν -|ω -μ -ἷν ν 

λέγων 9υραῖον κῆδος ἕνς τάφον φέρειν᾿ υ-ν-- ιν -ν -ἷ- - 

βία δὲ θυμοῦ τάσδ ὑπερθαλὼν πύλας, 546 |- -ἰν-- -ἰν-ν-Ιν- 

«εν ἴν-ἷν-ἰν-ἰν- 
--ἰκτί--ἰν -ἰ--ίν- 

ἔπινον ἀνδρὸς ἓν Φιλοξένου δόµοις, 
/ «/ 3 / , 

πρασσοντος ούντω, κἀπεκώμαζον, χΧαρο 

στεφάνοις πυκασθείς. ᾽Αλλὰ σοῦ τὸ μὴ φράσαι, υν-ᾗω -|--ἷν -ίν -|νν 

κακοῦ τοσούτου δώμασιν προσκειµένου. -ιν-|--ίν-ι- -ἰν- 

Ποῦ καί σφε 9άπτει} Ποῖ νιν ἑυρῆσω µολών | 8060 --[ν-|--ἰν-Ι- -ἰ-- 

ΘΕ. Ορθὴν παρ ὀνμον, Ἡ 'πὶ Λάρισσαν φέρει, --Ιν-]ν-ίν-]--ι-- 

τύμθον κατόψει ξεστὸν ἔκ προαστίου. --ν-]--ἰν-»-|-- 

ΤΗΕ, ΟΠΡΕΗ, ΑΝΡ ἘΝΕΙΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΘΕ. Γύνη ουν Αδμήτου µεν ολώλε, ζένε. ΗΡ. Τι Φης; Επείτα δήτα εξεγίζετε µε; ΘΕ. Γαρ πδείτο 
απωσάσθαι σε τώνδε δόµιων. ἩΡ. Ώ σχέτλιε δίας ζυνάορου ήπλακες. ΘΕ. Απωλομέσθα πάντες, 
ου χδίνη μόνη. ἩΡ.΄ Αλλα ήσθομην µΕν, ίδων ὄµεµεα δακρύεῥοουν, τε πούραν, και προσώπον' ἄλλα 
επείθε µε λέγων Φέεειν εις τάφον Ἀυραίον κήδος' δε βίᾳ Ῥύμου ὑπέρθαλων τάσδε πύλας, επίνον εν 
δόµοις Φιλόξενου άνδεος, ὁύτω πρασσόντος, και ΕπεΝωµιάζον, πυχάσθεις κάρα στέφανοις. ΄Αλλα 
σου το µη Φράσαι, τοσούτου Κάκου προσκείµενου δώµασι. Και που Νάπτει σφε} Ποι µόλωαν ἕν- 
ρήσω γι; ΘΕ. Πάρα όρθην οἴμεον, ἡ Φέρει ἐπι Λαρίσσαν, κατόψει ζέστον τύµθον εκ προάστιου. 

ΤΠΑΝΒΙ.ΑΤΙΟΝ, 

ΜΑαν-βΕΑΥΑΝΤ. [δἱρλίπρ.] Τε νγῖ(ε, ίἴπεῃ, οἱ Αἀάπιέίέας Ιπάεεά 15 ἀεαᾶ, 
οἰγαησεγ. Πεπουιες. ἡ/Παΐ δαγεςί (Που ὸ Υεί ποίψ(Πείαπάίης (Πῖ5 γε 
αἀπι]{εά πῃε ὸ ΠΑαν-ΒΕΗΒΝΑΝΤ. Εογ Ώε γναθ-οιί-οί-τεδρεςί-]οαί] {ο έαγη 
ἴῆπεε {γοπη Ὠ]8 ποιιδε! ΗσπουιΕς. [1ατοίπς ὲ8 λαπᾶ».] ΟΠ! άπΏαΡΡΥ Ίπαη, 
ναί α γγ]{ε ἴπου Παρί ὁ5ε! ταν -ὀΕπναντ. Ἡ/ο Ώανε ρετίδῃεά αἰ1,---ποί 
»ιε αἶοπε. ΗΕΛΟΟΙΕΕ. [ἱρῖπρ.] Βαϊ [ ρετοεϊνεά Τί Ιπάεεᾶ, πει 1 δαυν 
Πἱ6 ογε εἰγεαπη]ης-γ(]1-ίεαγς,----αηά Πὶ5 ετορροἆ-Παϊσ, απά Ἠῖ5 οοιηίθ- 
ηαησε: Ἀοψενετ πε ρετευκάεά πιο ΡΥ Μαγίησ Ἠε Ίνας οοπάιοί]πρ {ο έλα 
(οπ)Ώ {πε {απεγα] οἱ α δίταπσεΓ;: απά {Π δρῖία οἱ πιΥ νν]] Ἠανίησ επίεγεά 
υΏίη (ηεεε ραΐες, [ ἀγαη]ς Τη (χε Ἠουδε ο{ {1ο Ποερ]ίαδθ]ε πιαη, ν/Πί]ε πε 
ννα5 (ης οἰγουπηδίαποεἆ,---απά 1 γενε]]εὰᾷ, οΓογ/πεά αξ {ο πιΥ Ἰιεαά νγ](Ἡ 
ρατ]αΏάς. Βωί 1{ νγας ἰΠίπε ποί {ο ασηπα]ηί της, Ψ Ποπ 5υοἩὮ α οσ]απχ]ίγ 
να5 ΡΓεδεηί ἵηΏ {πε {αηΙ]γ. [1 ἱδέγορρεά(ψ.] Απά ννΏετε 5 πε Ρυτγίης ει ὸ 
Το ψ]αί ρ]ασε τεραϊτίηρ ο8η 1 βπά Πἰπαὸ ταν Θεπναντ. Πατά ὮΥ (ἶε 
Πὶσ] τοαὰ {μαί Ἰεαᾷς {ο Ἱμαγίεςα ἰἶχοιι υγ ]]ἰ φοε (ἶχε ρο]ἱεῖιεὰ {οπηῦ Ὀεγοπά 
με υΌυγῦς. [Εατέ Μαπ-δεγοαπέ, γειαγπίπρ ἴπίο ἔ]ε ραΐαεο.] 

858. ἔπειτα δῦτα, απἆ ψεί α[έου αἲὶ ---απιά 
πευεγίλε]εσ.---ἴη Ρ]αςο ο{ ἐξενζετε, ΦΟΠΙ6 
πανθ ου ]εοίηγοά ἐξενίζετο, Ὀμῖ (ας Μο]ς 
νουγ ᾖ1κ11γ οὔβογνος,) ζενίζεσθαι 9 ηενεγ 
υ9εά απ {πο βοηςο οἱ’ Ποβρέεῖο εποίρενε.” 

840. Ἔμε Βολο]ίαδί οεσρ]αΐπεὰ σχέτλιε, 
ὉΥ ἄθλιε, ἑπ/έῖέα νεὶ γιέςον, απιὰ (]]ς 86ϱΠΗΒ 
το ϱ6 {{5 τας πιθαπίηρ Ἠθγθ., 

841. ος μόνη, αἰδίοτὰ οὐ 1{θιἆ µόνον. 
845. Βἱοπιβε]ά ειδρεοίοἆ (οί οπ15ο- 

Ιεςδὶγ, 1 (ήπίς,) Εἶαί ἠσθόµκην μεὲν 9ἱιοι]ὰ 

Ὀς ἠσθόμην ἂν, Ι πρ έ Ίιαυε ΙΕποιοη ΟΥ Ρεγ- 
οεῖοεᾶ, ἆπά ηοί “1 ρεγοεῖυεᾶ οἵ Ίεπειο.” 

847. Τη 115 νουςο {ννο οίιες γεαάῖπρς 
αΓθ πιοί νν](, ΠᾶΠΙΘΙΥ, κάτ) ἐκώμαζον, 3πιὰ 
χᾶτα κωµάζων---Όοί]ι (απ](]ε5». 

860. Ἐον ποῖ αἰὶ οά {οι ᾖανθ ποῦ. 
601. ὀρθὺν πας) ὀΐμον, δίτίοῖ]ψ, ὃν ἔ]ιε ἀἱ- 

τεοί γοαᾶ. Τη Ίϊθιι 0 Λάρισσαν ΜΜ οπ]κ Ρτο- 
Ρ08Ε8 Λαρίσσας. Σπθ Τ,αγί9δα Ἀετε πιεί 
15 εἶνα {απποιις Τἱιθςςά [ἵαη Τατάδσα, σα]]εὰ 
45ο Οτγεπηάςίδ ος Ρ 6πεῖτῖα 



64 503. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

--]ν[ν-ίν-(--ἰ--- 
--ἷν -]--ν -ἷ---ἷν- 
πλ ... 

ω / να ἃ 

ΗΡ. Ὦ πολλὰ τλᾶσα καρδίαν ψυχη τεμ, 
-- ”, . » ” -α , 

νῦν δεῖξον, ὅῖον παῖθά σ Ἡ Τιρυνθία 

806 ἐγείνατ᾽ ᾿Ηλεκτρύωνος ᾽Αλεμήνη Διή, 

Δεῖ γάρ µε σῶσαι τὴν 9ανοῦσαν ἁρτίως ιν -|- τν -ν-ι-- 

γυναῖκα, κεις τόνδ ἀὖθις ἱδρῦσαν δόµο», ω -ἰ» -]- -|ν -|- -|ν ́  

"Αλκηστιν, Αδμήτω ὑπουργἍσαι χάριν. --ἰν -|- -]ω -|- -ἰ» ω 

᾿Ελθὼν ὃ ἄνακτα τὸν μελάμπεπλον νεκρῶν --Ιν-ιν τιν -ἵν-ίν- 

Θάνατον φυλάξω' καί νιν ἑνρήσειν δοκῶ 860 |». -|- -ᾖ--]ν -|-ε]-- 
΄ / / / πίνοντα τύµθου πλησίον προσφαγμάτων. --ν -|- -|- -|- -ιν- 

Κἄνπερ λοχΊσας ἀντὸν, ἐξ ἕδρας συθεὶς, ας -|» -]- -[» -[ιν ς |» . 

--ἷν-ἴνκν]ν-ἰν-Ιν- µάρψω, κύκλον δὲ περιδώλω γεροῖν ἐμαῖν, 
Φ 5 / ε] Δ 3 ΄ ὃυκ ἔστιν ὅστις ἀυτὸν ἐξαιρῆσεται --ἰν-ν-ιν-|--ινν 

μογοῦντα πλευρὰ, πρὶν γυναῖκ ἐμοὶ µεθ;. 5905 |» -|ν -ν -Ι- -ᾖ- -Ι»- 

ν δ' ὀῦν ἁμάρτω τῃσδ ἄγρας, καὶ μΏ μόλη --»-|- ιν -|--ί-- 

πρὸς ἀιματηρὸν πέλανον, ἔνμν τὴν κάτω, "κιν -|-ν »]» Ξι» -ἰ- - 

Κόρης ἄνακτός τὶ ἒις ἀνηλίους δόµονς, ο -{ν -|- -] ν -ν -ιν - 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕ, ΑΝΏ ΕΝΕΙΙ58Η ΑΟΟΕΝΤὕΑΤΙΟΝ. 

ΗΡ. Ω πόλλα τλάσα κάβδια, τε ἔµη ψύχη, νυν δείζον, δίον παίδα ἡ Τιρύνθια Αλκμήνη Ἠλεκτρυώ- 
νος εγείνατο σε Δι]. Γαρ δει µε σώσαι Αλκήστιν την γυναίκα άρτιως Ξανούσαν, και ἱδρύσαι αὖθις 
εις τόνδε δόµον, τε ὑπουργήσαι χάριν Αδμήτω. Δε έλθων φυλάξω τον µελάμπεπλον ανάκτα νέ- 
κρὼν, Θάνατογ' και δόκω ἑυρήσειν νιν πιγόντα προσφάγµατων πλήσιον τύμδου. Και εάνπερ λοχή- 
σας αύτον, σύθεις εξ ἔδρας, µάρψω, δε περίθαλω κύκλον ἐµαιν χέροιγ, ουκ ἐστι ὁστις εζαιρήσεται 
αύτον µογούντα πλεύρα, πριν µέθ έμιαι γυναίκα. ΔΕ Ἡν ουν ἁμιάρτω τήσδε άγρας, και µη µόλη 
προς ἀιματήρον πέλανον, είµι την κάτω, εις αγήλιους δόµεους Κόρης τε αγάκτος, 

ΤΠΑΝΘΙΙΑΤΙΟΝ. 

Πεπου1,εΒ. [δούιμς.]Ό πηΥ πιηο] ἀατίηρ πεατέ, απά πιΥ 5ου], πο εχΗηὶ- 
ΡΙέ ναί ππαηηεΓ ο{ 5ου (με Τιγόπίμίαν Αἰοπιέηα, ἀαασ]ίεν οἱ Εἰέοίγγ- 
οἩ, Όατε {μεε {ο 7ονε! Έου 1 πηςί γεδοε Αἱοόριία 1Ώε Ι1ἆγ Ια{εἰγ ἀεαά, 
αμ εκιαὐ]]κ] Ἠεσ αραίΏ 1η ἰΠῖ5 πουςε,---4Ώ ἀο α ΚΙπάπεςε (ο.Αἀπιόίως, 
9ο, βοίηρ 1 νν]ὶ νναίο[ι {ος (πε εαΏἱε-γοβεά Κίπσ οΓίπε ἀερατίεά, Ώεαίῃ: 
απά πείμ]η] 1 εἶνα]] απά Ὠ]πι ἀτίηΚίησ οΓ (16 Ιραίίοης πεατ {Πε (οπου. 
Απά ΙΓἸπάεεά, Πανίηρ ἀϊδοονεγεά Ἠίπα Ὀγ Ἰγίηρ {η νναἰτ {[ογΠ]πι,1 σαη, 

ὉΥ τυβη]ηρ {Γοπη πιῖπε απηθιςΏ, ΙαΥ Ποὶὰ οί Πἰπῃ, απά {οτη] ἃ εἶαδρ αΌοιί 
Ἠϊπα ψ](Ὦ ΠΙΥ νγο-αγπης, {Πετε 15 πο οηΏε Νο 5Πα]] τε]εᾶδε ΠΠ, Ραη/{ΐωο 
ἂ5 {0 Πἰ9 5ἱάε5, Ὀείοτε ηε σἶνε 11 {ο ππε (Πε Ιαἀγ. Βιί 16, Πονγενεγ, [ [αἰἱ 
οΓ (5 εαρίἰοη, απά Πε «οπιε ηοί {ο (Πε οἰοίίεγεὰ Πηαςς οί Ρἱους, ἶ νη]] ϱο 
(πε τοσα Ὀεπεαί], απίο (πε θαπίεες πιαΏδίοης οΓ (Πε νὶγρίη απά πεγίης, 

858. Εου ψυχή τ᾽ ἐμὴ ἵπ (]]ς πε, 6οπ1θ 
ινε καὶ χεὶρ ἐμή. 

865. 8ενετα! ἀϊΠεγεηί γτεαᾶίηρς ος ελ] 
ψειδε οςσΓ: ν]θγθοί {ἶις ἔννο οἰΠείατο, 
Ἠλεκτρυῶνος γείνατ᾽ Αλκμήνη Δι!--Ἠλεκτρυ- 
ὤνος ἐγείνατ᾽ Αλκμήνη Δή. Όη 1ἶγθ5ε Μοπκ 
ΡαΥ5, ’ υἱτηπποήηφε ΙόΡ6Β, 1Η οοηβιεί{- 
ἀϊῑπεπῃ ἱταριεύταπι ρεεσάδὈῖςς---πέ(πε 0- 
πη( ρό(εεί ααριπόπίπα, πόση απαρσρς- 
{18 1η (όγίίο]όσο είάτο. Ἐάσοιιε σου] οἶαΒ 
ἔτεκε ΡΤΟ ἐγείνατ᾽,---38ὰ πος ρεγἰοιι]όθίι8 
οί.” ἴπ 118 τεαάῖηρ αἀορίεὰ Ὦγ Μο, 
᾿Ἠλεκτρύωνος ἵδ Ρτοηοιμησεά 4» {ος 5γ]]η- 
Ρ]65, ΡΥ έε «0αἱθβεέηπσε οξυω Ἰπίο 0Π6. 

861. πίνοντα προσφαγµάτων, ἀγζπ]εῖπρ ο 
έλε {ἰναίῖοπς,---απὰοιείαηἆ µέρος τι 807π6 

ραγέ οἵ Ρρογέΐοη ο) ----α οὐγίαῖπ Ιοἱ ος «λατο. 
8659. ΕΟΓ κύκλο, Α]ά5 απά αἰὶ οἀϊίοις. 

(ννῖτὰ πε εποερίἶοη ος Ἠ)ακε[ε]ά,) Ίιανο 
κύκλῳ. Ἰη 0Π6 Μ58. κύκλιον ἱ5 {9 τεκά!ης. 
Ιηβίθοαςά Οἱ παριθάλω, Ι88. δηά εἀ1ί1οη5 
ἵη σεπογαὶ η8νο περιδαλῶ,--- νο] ἨΤουκ 
ϱτεα(ἰγ οοπάθΠ]ΩΝ. 

665. πρὶν γυναῖκ᾽ ἐμοὶ µεθῇ, ὃε[ογε ἴιε εί 
Ρο έ]ιο 1ῶογπαπ ἔο πε: Ἰετε [ιο ραγί1ο]ε ἂν 
(αὐςό]ατθ]γ ΠθοθδΒᾶσγ Ἰπάεεὰ {ο ἴωο 1η- 
τερηῖτγ ο{ {11ο σοηςίγαςἴίοη,) ἵδ ΔΠΡΡΓΕΡ- 
564, υπέ ο]θατίγ παπά εγδίοοά. 

868. Κόρης, οἱ έ]ιε πιαῖς, {ΟΥ κόρης Δήμαη- 
τρος, ο 6έτὰε' οἶγὶ οἳ ἀαμρλέεῦ, πᾶπΕΙΥ, 
Ρ;ύφετρῖπε, νλοπι Ῥ]άΐο, Κίπς οξ με1!, ἶ9 
εαἱἁ 1ο ανο ςατγίοά οἳἳ απά πιατσιεά, 



ΑΑΚΗΣΤΙΣ. 569, 60 

ἀιτήσομαί τε και πέποιθ ἄξειν ἄνω - -ν -ν -]- -ᾖ- -{. ον 

"Αλκηστη, ὥστε χερσὶν ἐνθεῖναι ξένου, 810 ]--]ν-ν-ιν---]- - 

ὕς μ᾿ ἒις δόµους ἐδέξωτ᾽, ὀυδ ἁπήλασε, --ν-- -]» -ν-]νν 

καΐίπερ βαρείᾳ ξυμφορῷ πεπληγµένος, Ἡ εκ] ν--ν 

ἔκρυπτε ὃ, ὢν γενναῖοῦ, ἀιδεσθεὶς ἐμέ. -ν-Ι--ἰ--ἰ--ίνν 

Τΐς τοῦδε μᾶλλον Θεσσαλῶν Φιλόζενος : --ι--|- -]» ιν -]ων 

Τάς Ἑλλάδ δικῶν : Τοιγὰρ ὀυκ ἐρεῖ κακὸν 50 |ν -ᾗ[» -[- -[ν ην -ἰνν 

ἐυεργετῆσαι φῶτα, Ὑενναῖος γεγώς. τμ -|--ιν-ι--ἰ-- 

ΑΔΜΗΤΟΣ. α 

Ἰω. Ἰώ. Στυγναὶ πρόσοδον, ο Ίσσ]-κή- ων - 

στυγναὶ ὃ ὄψεις χήρων µελάθρων. --|----ίκν- 

Ἰώ µοι, ἀἲ, ἁ. --]--|- 

Ποῦ βῶ: ΠῇΏ στ; Τί λέγω} Τί δὲ µη; β60]|--|--Ινν-Ι--- 

ΠΙῶς ἂν ὀλοίμη: 5 ον ν|- νι 

”Ἡ βαβυδαΐµονα µήτηρ µ᾿ ἔτεκεν. σον] νν]- «τον - 

ΖΗλῶ Φθιμένους, κεννω» ἔραμαν, | --[νν-|--τκν- 

κεῖν ἐπιθυμῶ δώµατα ναίειν᾽ -υν]--]|-νν]-- 

ὀύτε γὰρ ἀυγὰς χαίρω προσορῶ», 90 ᾗο. ών υ]- -ᾖ- -ἷν νὰ. 

ὀύτ᾽ ἐπὶ γαΐας πόδα πεζείων᾽. ἵπνν]-νν -]-- 

ΤΗΣ ΟΒΡΕΠ, ΑΝΡ ἘΝΟΠΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

τε αιτήσοµαι' και πεποίθα όξειν Αλκήστιν άνω, ὥστε ενθείναι χέεσι ξένου, ὃς εδέζατο µιε Εις δό- 
(κους, οὖδε απήλασε, καίπερ πεπλήγµενος βαρείᾳ ζύμφορα, δε εκεύπίτε, ων γενναίος) αι» έσθεις ἐ- 
Με. Τις Θέσσαλων μάλλον Φιλόξενος τούδε; Τις οίκων Ἕλλαδα» Τοίγαρ ουκ έεει ευἐργετήσα: 
κάκον Φώτα, γέγως γενναίος. ΑΔ. Ίω. Ίω. Στύγγαι πρόσοδοι, δε στύγναι ὀψεις χήρων µέλαθεων. 
Ίω µοι,αι, αι. Ποίβως ΠηστωΣ Τιλέγως Δετι μή} Πως αν ολοίμην} Ἡ µήτηρ ἔτεκε µε βα- 
ευδαίµονα. ήλω Φθίµενους, κείνων έραμαι, χείνα δώµατα επιθύµω ναίευ" γαρ ούτε πεόσορων αὐ- 
γας χαίρω, οὗτε πεζεύων πόλα έπι γαίας' 

ΤΒΕΒΑΝΡΙΑΤΙΟΝ., 

απά ν]]] ργείες ΠΥ γε ερί :---απ 1 (γαςδί 1 επα]ἰ Ὀνίης Α]εόδῖ» πρ, 5ο αξ 
(ο ρίασε Ώεγ ἴω (ηε Παπάς οἱ ἰ]ιαί Ἰο5ί, γιο γεοεῖγεά πε Ἱηίο Πὶδ Ἠουςε, 
ΠΟΓ δεηί Ώηε αἵγαγ, αἰίπουρ] δίγιαο]ς γα α Ἠθανγ πηἰίοτίαπε---Όυί «οΠ- 
σεα]εὰ Τί, Ὀείης α εΠοτο5 Πα, ΙΠΙργεβθεά ΥΥ] τεερεοί {ογ το. [44- 
πιγζιοίψ.] ἨΝ Πιο ο πε ΤΗεεςά]ίαης ἶς πιοτο Ποδρίίαῦίε (απ Ἡεὸ λα 
οηε ΙηπαὈ]ήπσ ἄτγεεςε ὸ ἸΠεγείογε νε εαῖ] ποί 5αΥ πα ἁῑά α δετγ]σε {ο 
α νγογί]]εςα {ε]]ονγ, Ὀείπρ Ἠϊπιςε]{ ποῦ]α. [Εκ ΠΗότει{ὅ5.] 

ΑΡΜΕΤΟς. [ Επίετίπρ πιοιγη/βι]ῖν οπι ἠῖς ω.αν Πονιε---[ο[ίοωεᾶ ὂψ ἐ]ιε 6]ιο- 
Ὅγα5.] Α]α81 Αἰαδὶ Ο Πα(ε[αὶ αρρτοαςΠι, απά Παἰε(α] νῖεν’ ο{ 1Πἱ9 νη]άουνεὰ 
Ἠουβε! Αη πια! ΗΠεΥ! Πεγ! ἨΓΗἱίμετ σα ΙΡοῦ Ἠ/Πετε σαπ 1 γεςίὃ Ἡ)]λαι 
σα 1 9αγὸ Λη ναί οαη 1 πο; Που σ]αάλγ 1 οοι]ά ρετίδα} θαγεἰγ την 
πηοίμετ ὈΓουρΏί Γλε {ογίἩ ἀεείίπες {ο α Ώεανγ [αίε! Γαεσουηί {ης ἀεαά 
ἨαΡΡΥ, ἴπεπη 1 ]οπο ου, ἴ]λοῬε πιαησίοη» 1 ἀεσίνε {ο ἀνγαί! 1η: {ου πεϊίπεν 
Ἰοοκίης οἩἨ {Πε δη-Όεαίης 4ο Τ1οΥ, ποτ {γεαάῖης ΠΙΥ [οοί οἩ ἴς οατίΏ: 

ο 917. Ἐου στυγναὶ, {ης Β]ιο]ῖαβ{ς γθας- 681. πῶς ἂν ὀλοίμην; έἐἰπὰ μι ρόγέεανι ς πιά- 
116, απά ψν]οὴ Μιδστανο εἀ1οά οἨ (ἶ | Ιὸ νόνᾶι Μοἰάποίμοη, φπόπιοάὸ φιιέαπι ρε- 
απ{Ποβ{γ οξέμτοε Μ858,.αηά οοπδεΠΊῖης- | γέγεᾷ Ὀλοίμαν όπληθ». Ἠονκ. 
1Υ ντ] Ἰμάδσαν, Αἰάῑς ρτίη{οἆ στυγεραί. 889.ζηλῶ, Γργαΐςε ος εοπεπιει---- ἴ ἄεεηι 

880, Οη ποῖ απᾶ πῇ, Μοπῖς (αξίες Ῥου- | Ίιαρρὴ ΟΥ Γογέυπαίο, 
50η) 8αγ», ΄΄ ποῦ απἰόίοπι πό(α ές πο πιό 686. ἐυγὰς {00 ἀυγὰς ἡλίου, Φοαγιβ. ΦΤΠΙ- 
{9π: πῇ ἵπ αἰτάπι(θ ράγίεπι επτά ν ] ρ]ψ,---ίου ἴἶχθ «δις Ῥέαπις ος Πέρημε) 



6σ 

.ω 6“ / 1. / 

τοῦον ομηβόν µ ἀποσυλησας 
« 

Αίδη «άνατος παρέέωκεν. 

5687, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

-.Ί-τ]νν--- 
στ]ννσ]νν-ἰν. 

ΧΟ. ἨΠρόθα, πρόθα᾿ βᾶθι κεῦθος ὀΐκων. [Στροφλα.]» -|ν -|- ν|- ν|-- 

ΑΔ. Αἴ, ὦῖ. 

ΧΟ. Πέπονθας ἄξι ἀιαγμάτω». 

ΑΔ. Ἔ, ἕ. 
ΧΟ. Δι ὀδύνας ἔθας, σάφ οἶδα. 

ΑΔ. Φεὺ, φεῦ. 

ΧΟ. Τὰν νέρθεν ὀυδὲν ὠφελεῖς. 

ΑΔ. Ἰώ µοι µοι. 

ΧΟ. Τὸ μήποτ ἐισιδεῖν φιλίας ἆλόχου 
{ ολ / 

πρὀσωπον Χ ἄντα, λυπρὸν. 

500 |-- 

πώ 

896 |--|- -ν -ἰ-- ” 
ον 9’ 

“σΙν τν νυν ννισ 
ο... 

ΑΔ. Ἔμνησας, ὅ µου Φρένας Ἠλκωσεν' 

τί γὰρ ἀνδρὶ κακὸν μεῖζον, ἁμαρτεῖν 
-” ) Ζ΄ ΄ 4 

πιστης ἄλόχου; Μ3 ποτε γΏμας 

ὤφελον ὀικεῖν μετὰ τῆσδε δόµους. 

--ν ν-]νν-|-- 

900 |» -|-ν -|-ν-|-- 
--]νν -]- υν]|-- 

|τνν]γ τν νσίνν- 
ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝ) ΕΝΟΙΙ5ΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ποίον ὁμιήρον Φάγατος παρεδώκε᾽ µε αποσυλήσας ᾿Αίδη, ΧΟ. Πεόθα, πρόθα" βάθι κεύθος οἴλων. 
ΑΔ. Αι αι. ΧΟ. Πεπόνθας άξια αιάγµατῶων. ΑΔ. Ἐ»ε. ΧΟ. Έθας δία όδυνας, σάφα οἶδα. ΑΔ. 
Φευ,φευ. ΧΟ. Ούδεν ώφελεις ταν νέεθεν. ΑΔ. Ίω µοι µοι. ΧΟ.Το µήποτε είσελειν προσώπον Φφί- 
λίας άλοχου άντα, λύπρον. ΑΔ. Ἐμνήσας, ὁ ἥλκώσε Φρένας µου’ γαρ τι μείζον κάκον άνδρι ἁμάρ- 
τειν πίστης άλοχου; Μήποτε γήµας ώφελον οίχευ µέτα τήσδε δόµους. 

ΤΕΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

οΓεαςο]ι ἃ ρ]εᾶσε [Γ(γοαπίπρ ἀεερῖν.] ἴ1α5 ἀεαί] τοῬΌεά πηε, ἀε]ινετῖηρ Ιέ 
1 {ο ΡΙά(ο. ΓΤ]ε Κἰπρ ωγύπρ» 15 ᾖιαπᾶ», απἀ αβγεατ» ἴπ ϱγεαέ αροπί/. ] 

6ποπυφ.[ Το 4 ἀπιέέμα, μυ]ιο Ίιας πο Ἰέατέ ἐο ἐπέετ έ]ε ραΐαςε.] Αάναπεε, 
αάναηοε: σο Ιπίο φεο]υδίοπ οΓ {Πε Ἠουςε. 

ΑΡΜΕΤΟύ. [6γοαπίπρ.] Ὢο! ο! 
Οµοπυ5. Του Πιαδί ευ Πεγεά α Ίοβς ἀεεετνίηρ οἱ σγοᾶπβ ! | 
ΑΡΜΕΤΟΝ. [βούῦύπρ.] Πεγ ! Πεγ! ΟμΠοκυς. Του Παδί ρας5εά (Πτουρο]χ 

στ]εί, [ νε]! ποπ! ΑΡΜΕΤΟ. Αἰα5! αἰας! 6Ποπυ5. ΤΠοι ποίΠίησ αάναη- 
ἰαρεσί Ἠεγ {μαί ἶ5 Ὀεπεαίπ. ΑΡΜΕΤΟΡ. ΑΗ Πιε! Πχε! ΟΗοπυς. Νεγεί ίοξθεε 
{11 ἀεατ γγ]{ε)ς [ασε ασαἴπ Ῥείογε {Πες ἶ5 α δα (Π]πρ] 

ΑΡΜΕΤΟυς. Του Ἠαδί πιεπ/]οπεά ελαί πΏῖοῃ Παίμ αἱοεγαίεά Π)Υ 5ου]: 
{ου ψ]παῖ οαη Ὦε α σγεαίεΓ 1] {0 α ΠΊση, (πα {ο ]ο5ε ἴπ]ς {αι(π{αἱ νι{εὸ Νε- 
γετοιρ!! 1, Πανίηρ πιατγ]εά Ἠες, {ο Ἀαγε ἀνγε]ί υγ] Ἠετ ἵη (πε Ρραἱασε! 

889. κεῦθος, Πήάἡπο ρἶαοε οἳ γοςεδθ---ῃγὶ- 
ναεν οἱ τεἰγεπιεηί. 

891. πέποθας ἄξι ἀιαγμάτων, Η{εΓα]!]γ, 
ἔλιοι ]ιαδέ δι[}εγεᾶ ἐ]ιίπρς ιοογέ]ε! οί ϱΥΟαΊ8. 
ἸΜιδρτανε απ Ὑ/αεβε]ά Ιπεετίεά γ αί- 
{6γ πέποθας {0: {θε πείγα3 8αΚο. 

9897. ΤΠϊ6 ν6Γ»ε, α9 Νο] νετ τὶρ]η]γ 
οΏδεττνθβἙ,ῖδ αη Ιαπιῤέ]ρριιδ, ἶαί 15, 1{ 60Ἡ- 
εἰδίδ οΓ απ Ἰαπιδίςο ρεη{λέπήπιες, (ο]ονν- 
εἆ ΡΥ α ἀαοίγ]ῖςο ρεη{ΠόπΙπιεΓ. Θαςἡ ατα 
νεΓβες 921 απά 959 οΓ{1ε Πέειρα: απά 
ΠΙΑΏΥ ΊῃΟΓΕ εσαπηρ/ες Ιπάθεά οξ {5 8ρΏθ- 
εἰεθ ος πιείτε πηὶρΏξ Ὦε αποίεὰ {γοπα {11 

υνγ]ἶπρς 4 νγε]! οἱ Εαπηρϊάςς,---ᾱ5 οἳ Β6- 
Ρἱιοσ]δβ, ραγ({οι]ατ]γ ἨἱΦ Α]αΣ. ς 

898. Α ου]]αυ]ε ἶ5 νναπίπρ ἵπ (19 Ιπθ 
{ο τεπάει 1{ οί ε(α] πι Υπ(μ νετ.919, 
υἱζ. {11ο οοιτθβροπάῖηρ Ιπο οί (πε αη8- 
(τορ]ιδ. Μιβργανε {0 8ΗΡΡΙΥ {ί5 ἀείεοί 
ἱηβετίεά τιν’ Ώείοσε ἄντα. 1Π Ρρ]αςε ο6λυπ- 
θὸν, Α]άῑβ απά 8ΟΠ16 Ο{ΠΕΓΒ άν λυπηρόν. 

900. Ίο πιαςί Ἠεγο υηζ εικία μιά εἰί]ες 
ὃ ΟΙ τοῦ Ώθίογο ἁμαρτεῖνι---- εἶδο νε πηπθί 
γη Βο]αοίεγ π]α]κο (ἰίς πα] {ἶνε {ο ἆθ- 
Ρεπά οἩ ἔμνμσας, Ιπο]οδίης τί γὰρ ἀνδρὶ κα” 

| κὸν μεῖζον 1η ἃ ρατέη(]ιθρῖ». 
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Ζηλῶ ὃ ἀγάμους ἀτέκνους τε βροτῶν' - -]» ν-ν» -[» ν- 

µία γὰρ Ψυχή" τῆσὃ ὑπεραλγεῖν, ων -|--|-νν]|-- 

µέτριον ὤχθος. 005 |..ν »|- Α΄ 

Παίδων δὲ νόσους, καὶ νυριφιδίους --ινν»-|- -]ν»- 

ἐυνὼς 9 ανάτοις κεραϊζοµένας, - -]ν ν -Ί» ν -|» κ». 

ὂν τλητὸν ὁρών, ἐξὸν ἀτέκνοις - -]μ ν-]-ν υ]- ώ 

ἀγάμοις τ' ἔῖναι διὰ παντός. μή -|--νν -ἰν 

ΧΟ. Τύχα,τύχα δυσπάλαιστος Ἰκει. [ Αντιστρ. α.]ν -]ἰ» -]- »]|- μ]ι- τν 

ΑΔ. Αἲ, ἁἲ. μ β 

Χο. Πέρας ἃ) ὀυδὲν τίθης ἀλγέων ; ω ᾠλμά -ᾗ» αλλά γ΄ 

ΑΔ. Ἔ, ἕ. τά γ 

ΧΟ. Βαρία μὲν φέρει», Όμως δὲ---- ννν-νω -ᾖν -ν ε΄ 

ΑΔ. Φεῦ, φεῦ. 0] |...- 4 

ΧΟ.-- πλᾶθ' ὃν σὺ πρωτος ὤλεσας---- - --» -ι» -[» ν -- 

ΑΔ. Ἰω μοι µου. εν -]- Ὦ 9’ 

ΧΟ.-- γυναῖκα" συμφορὰ δ) ἑτέρους ἑτέρα ω -ν -]-]- υν]- ν ν|- . 

πιέζει Φανεῖσα 9νατῶν. ν--ν-ν-- κ’ 

ΑΔ. Ὢ μακρὰ πένθη, λῦπαί τε φίλων 990|-νν|- -ᾖ- [ον - 

τῶν ὑπὸ γαίΐας. "νν]-- 

ΤΗΕ, ΟΒΡΕΗΕΒ, ΑΝΕΟ ΕΝΟΙΙΣΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε ζήλω άγαµους πε άτεκνους βεότων᾽ γαρ µία ψύχη’ ὑπεράλγει τήσδε, µέτριον άχθος. Δε ὅ- 
ραν νόσους παίδων, και νυμµιφίδιους εύγας κεραϊζόμενας άνατοις, ου τλήτον» έζον είναι ατέχνοις τε 
άγαµοις δία πάντος. ΧΟ.Τύχα, τύχα δυσπαλαίστος ἥκει. ΑΔ. Αιαἰο ΧΟ. Δε τίθης οὖδεν πέ- 
ρας άλγεων} ΑΔ.Ε2Ε. ΧΟ. Βαρεία µεν φέρειν δε ὅμως---ΑΔ. Φευιφευ. ΧΟ.---τλάθε' συ ου πρώ- 
τος ώλεσας--- ΑΔ. Ίω οι µοι. Χθι---γυναίκα᾿ δε σύμφορα Φανείσα πιέζει ἕτερους Ὀνάτων ἕ- 
τερα. ΑΔ. Ώ µάκρα πένθη, τε λύπαι φίλων των ὕπο γαίΐας. 

ΤΒΑΝΒΡΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Ῥυϊ Τ οουηί έλα αμηγεάἆεά απά ολ]]άῑεςς οἱ πηοτία]ς ΏαΡΡΥ, 1η 5 ΠΙΙΟὮ 
ας {Παίγ5 15 οηε Η{ε: {ο ρτίενε {ου έαί 15 α πποάεταίε Ῥυτάεπ! Βαΐ {ο Ῥε- 
Ἠο]ά (ηε ἀϊδεαςες οί εμΙ]άτεη, απἆ {πε Ὀτίάαἱ Όεά ]αϊά γναξίε ὮΥ ἀεαίτι, ἶ5 
ποί δαρρογίαβ]ε,----ἴέ Ρεῖης ἵηπ πιεη)ς ΡοἵΨεΓ {ο Όε ψ](]λοιί οἨ]]άγεῃ, απά 
ιο οοη{ίπαας υππιαγγίεά (Πτουοϱ] {πε ν/]ο]ε οί 1{9, 

6ποπυ». Εαίε,---{αίε αγά -ἰο-Όε-κίτισσ]εά- ί, ΠαίἩ εοπιε ΑΡΜΕ- 
τῦ8. [ ἀτοαπίπρ.] οἱ Ίο! ΟπΠοπῦ5. Βιί δείίεςί ίποι πο Ῥουπά» {ο {1γ 
ΦΟΓΓΟΝ/Φ! ΑΡΜΕΤΟυΜ. [δοὐδίπο.] Ηογ ! ΠεΥ! ΟΗοµυ5. Ηεανγ Ἰπάεεὰ ατε 
ΙΠεΥ ἰο εαν, Ὀί ε(]]---ΑΡΜετυς. [δἱσμζπρ.] Λ]αδ! αἰα5! ΟΠοκυε.---Όεατ 
πα επι: (ποια αγί ποί {πε Βγδί Ώ]αΠ ν/Πο Παςί Ἰοδί---ΑΡΜΕΤΟυς, [Ηοοἱ 
Φογτοιυ μἱ1ψ απἆ επιεγγρέὑπσίψ.] ΔΕ πια! πιε! ΟΠοςῦς. Ιηγ οοΠηδοΓί: 
Ῥυί οαἱαπηί(γ αρρεατῖης αξεςίς ἀϊ[εγεπί ρεΓ5οης ἀῑεγεπί]γ. ΑΡΜΕΤυΣ. 
Ο Ιαρίΐηρ ρτίείς, απά ΦΟΓΓΟΝ/5 {ΟΥ οι! [Γἱοηιάς ῬεπεαίἩ {πε εαγί]! [Το ε]ε 

904.1Α5ςα9, ΑΙά18, απά Ιπά σε αἲ] {ἶια ᾿ επ (Ειοιρῖι Ίο55 οουτθο(1]γ) α5 οης ποσά. 
εαν ο 1{ἴοης Ἰανθ φυχῇ δὲ μιᾶ. ο 919, Βοιἱ Ταδσοαν απᾶ Α]άῑ5 Ίανε τι 

905. Μοπ]ς οομίΓΑΣΥ ἵο 6νετγ απ ]ογῖ- ; θεῖςι---πιοδί οίἴιοις Ώο[ογα Μπαβρτανε, τι 
(νι, αμά {ο εουπά {αδίᾳ, ἰταηδροφθά {Ἴ6βο | θείς, (αἹε[οτά, οἳ διγηιῖσθ, εὐἰ[θά τιθεῖσ”. 
{νο ννογά», απ οτίοὰ ἄχθος µέτριον. Μαι θνίας, {ο]]οννῖης Ματκ]απά, σνθΒ τί- , 

907. Ππηιό (ας Ἠοιπόταπα Ἡ. Χ’. 68, καὶ : θνς, ΠδλΙγ, «οοοΓάΙηρ {ο {νε Α ΠΠῖς [οσπη. 
Ῥαλάμους κεραϊζομιέγους. ὮΙ,ΟΜΕΙΕΙ,Ρ. 991. Ἐοί ὑπὸ γαίας, α]1, ΝΤ τι {1 οχεερ- 

909. Τη πιοξί οζ1Μἱο118, διαπαντὸς ἵ5 αἷν- ' ἴἴοη οΓ Μο], {θα ὑπὸ γαῖαν- 
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Τί µ ἔκωώλυσας ῥίψαι τύµβου 
/ 32 / 3 25 / 

τάῴρον εις χοιλην, καὶ μετ Επε!νης 

” οι απ Ψ .” / α 
τῆς µέγ ἀρίστης κεῖσθαι Φθίμενον; 

Δύο ὃ. ὀντὶ μιᾶς Αίδης ψυχὰς 

τὰς πιστοτάτας γε συνέσχ᾽ ἂν ὁμοῦ 

χθονίαν λίμνην διαθώντε. 

9229. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

«κ-Ι--]--]-- 
βη]κύ νά 
-.]-]γτίνν- 

99ᾷ.. ων -ιν ω -|- -|- κ. 

--Ίνν νυν -ν- 

«κ ]στ]νντ]κ» 
2 λ ΔΝ ν 3 

ΧΟ. Ἐμοί τες ην 
3 / στ / 2 / 
εν Ὑένει, ᾧ πόρος ἀξιό- 

3 2 3 / 

θρηνος ὠχετ εν δόµοισιν 
/ μι 35 

μωονόπαις' αλλ εµμπαως 

3 ω] ε/ 3/ Ἆ 
εφερε χάκον αλις, ἄτεκνος ὠν, 

Ν ολ / 
πολιας επι χαντος 

ο) λ Ἀ / : / 
δη προπετης ὢν, βιότου τε πόρσω. 

[Στροφὸ β:] ι"-ἰν- πνν]|-ν υ]|- ων 

950 |--]-υ]--|-- 
νυν -|- -- 

υνν]ννν]ννν]ν- 

ον Ὁ ον ὍὉ ὃἃ . 
»ν-ινν -|- 

ου 

ΑΔ. Ὢ σχΏμα δόµω», πῶς ἐισέλθω ; 
. αν { / 

Πῶς ὃ ὀεκήσω, µεταπίπτοντος 
ἃ , ὦ 2 / . Ν Ν λ / Β ἄίμονος» Όιϊμοιμ πολυ γαρ τὸ μέσον 

/ ΝΔ / λ δ΄ 
τοτε µε» πεύκαις ἕὺν Πγηλιάσι, 

” / ο) « / 3/ 3! 
ἔὺυν  ὑμεναίοις ἔσπειχον ἔσω, 

956 [--[εν-]--ἷ-- 
--ἷ- ἴνν-|-- 
ον ενν-ίνν- 
«ν-]--]--]κν- 
ο... 

ΤΗΕ ΟΚΡΕ8Β, ΑΝΌ ἘΝΟάΙΠΙΡΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Τι εκωλύσας (κε ῥίψαι εις κοίλην τάφρο τύμσου, Ναι πείσθαι Φθίμενον µέτα εαείνης της μέγα 
αρίστης» Δε Αίδης γε αν συνέσχε, ἀντι μίας, δύο ψύχας τας πιστότατας ὅμου διαθάντε χθό- 
νιαν λίμνηγ. ΧΟ. Ην τις εν γένει ἔμκοι, ὦ κόρος αξιοθρήνος µόγοπαις ώχετοεν δομοίσε άλλα ἔμπας 
έφερε κάπον ἅλις, άτεκνος ὦγν ν ύλη πρόπετης ἔπι πόλιας χαίτας, τε πόρσω βίοτου. ΑΔ. Ώ σχή- 
μα δόµων,πως εισέλθω» Δε πως οικήσω, δαίµονος μεταπιπτόντος» Οίμοι' γαρ πόλυ το μέσον’ 
τότε µεν ἕυν Πηλίασι πεύκαις, τε ἕυν ὑμεναίοις εστείχον ἔσω, | 

ΤΕΑΝΦΙΙΑΤΙΟΝ. 

Ολογι», | Πγ ἀῑάδί (ἶχου Πἰπᾶθς Ώιε ἔτοηι (πτοψ]ηρ πιγσε]{ Ἱηίο έἶιε οἱ- 
1ου ΡἱίοίΏετ ργανς----απιά {νοιη ]γίης ἀθεαά νι] πετ ἴπε ὮΥ {αγ πιοςί εχ- 
οε]]εηί νοπιαπὸ Απά ΡΙά{ο, τοίΠμ, ννου]ά Ώανε τείαϊπες, Ιηδίεαά ο{οης, 
έννο βο6]5 {1ο πιοςί {αἱ({α] Πανίηρ (ορείῖιεγ ογοδ8εά {πε Ἰπίεγρα] ἸαΚε. 

0πΠοπῦ8. ΤἨεγε νγα5 α οργία]Π Ῥετεοη οἵ ΚΐΠ {0 Π1Ε, Ί/Ποβε ΦΟΩ, ἩΟΓΙΠΥ 
(ὁ ὂε Ιαππεπίες, αη οπ]γ οί], ἀῑεά ἵπ Ὠϊ Ώουςε :---Οιί πεγετίΏε]εςς Ὡς 
Ῥογε Εί8 πηὶδίογέυπε Ψ {11 πιοάεγαίίοη,---Όεγείϊτ οἱ οΏ]]ά ας Πε ννας, Ρεῖπς 
αἱτεαάγ Παείεπῖης 9Ἠ {ο στ6Υ Ἠαΐτς, απά {ατ-αάναποεά 1η Πές, 

ΑΡΜΕΤΟύΣ.[ Γιοο]ίπρ οπι ἠδ ουπ ρα]αςς.] Ο πααηδ]ομ’5 {ΟΓΠΙ, Ἰουν ο 1 
επἰετ {η} Απιά πουν οαη 1 ἀνγε]ὶ ἵπ (σε---Π1Υ [οτίαπε Πανίης πΠάεγροπε 
(Πὶ5 Ώαησεὺ Αἱας πιε! {ος (πετα {5 α γ]άε ἀἰΠεγεηοε Ὀείψεεη (5 απά 
Παί---ἴπεπ Ιπάεεὰ νι Ῥέ]απ,ίογε]ιες απά Ὀτίάσὶ 5οπρ5 επίογες 1 ἶη, 

9932.ῥέψαι,/γοπι Υης]εῖρ' Ἱιοαᾶῖοπρ: εἷςα 
υηάρτγρίαπς ἐμανυτόν. 

927. Όη διαςάντε Μοη]ς τοπιαγ]ςς {ιβ : 
6 όαἆοπῃ έταί Α{ῑοῖς ρατ(1οίρίί Εοπαϊω{πὶ 
ἀπιά]]6 {όγππα ας ππαδε η]. 

9601. ἔμπας καὶ ἔμπα, Αττικῶς' ἔμπης δὲ, 
Ἰωνικῶς" δηλοῖ δὲ τὸ ὅμως. ΖΟ0ΝΑΠΑς. 

950. Τ]ιο Βο]ο[ίακί Ιπιετργεῖς ἅλις ἵη 
ἠής νειςε ὮΥ µετξίως, πιοάεταίεἰη, ἴἴιαί 5, 
ερεῖί εποιρ]ι. Έος ἔφερε Τιαδςα! Ἰ1ὰδ ἔφερεν 

954, Τη Πο ΟΓ πόρσω, πιοδί Μ395. αιιὰ 

αἲὶ εἴνο οατ]ῖος θἀ1εῖοπ5 Ίανο πρόσω ---Όαί 
Ῥαμπος, ἀἱδριθαδοά υν(Ἡ (Πῖ6 πιείμοἆ ος 
ερε[]ίπᾳ, σανθ πεόσσω. Μαι(λήερ” γεαά- 
ἴηρ ἶς βιότου πεόσω τε, Μο π]ς Ία8 Εο]]ονν- 
οᾱ (ᾳαἱδίογᾶ, ἴῃ {1 Ὦ ε]ῖοί Μἶναί πόρσω ννᾶ5 
νο ουἱσίπαὶ Γοτην ος (πε Ἰαΐεν Αοῖδπι 
πόῤῥω: απ ἰνο αἆάἆ», “ποπ θ(ὸγ ἀῑΠεγό- 
Ραηί ἄρσην θἵ ἄβῥην, ὐάρσος εἴ Ὀάῤῥος, δτο.” 

957. Τιιο Βεο]ίανε τρ] εκρ]αϊπεά 
τὸ μέσον 1π (8 ρᾶβδᾶρε, ΏΥ τὸ διάφορον τῆς 
νῦν τύχης καὶ τῆς παλαιᾶς. 
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Φιλίας ἀλόχου χέρα βωστάζων, 040 |ω» -ι» ν -ν ν -]|- 

πολυήχητός ο ἑάπετο κῶμος, ων -|- -]ι- ν »|- 4 

τήν τε Φανοῦσαν κἆμ ὀλοίζων, σνν]----]-- 

ὡς ἐυπατρίδαν, κἀπ᾽ ἀμφοτέρων --ινν -- -ἰνν - 

ὄντες ἀρίστων, ξύζυγες Εἶμεν' | πυν]---νν]-- 

νῦν ὃ) ὑμεναίων γόος ἀντίπαλος, ν4ὅ |-νν]--νν -ἰνκ - 

λευκῶν τε πέπλων µέλανες στολμοὶ --νν -ἷν Ξ -|-- 

πέμπουσί µ ἴσω, --]ον- 

λέκτρων κοΐτας ἓς ἐρήμους. - -]- -ᾖν η] |- ὰς 

ΧΟ. Παρ ἐυτυχῇ [Αντιστοφ” β’.] |- -ἰν - 2’ 

σοι πότµον ἤλθεν ἄπειροκά- 900 |-νν|-νν]-νν β’ 

κω τόὸ ἄλγος' ἀλλ ἔσωσας -ν]-ν]-ν|-- γ΄ 

βίοτον καὶ ψυχάν. ων - -]- δ΄ 

Ἔβθανε δάµαρ, ἔλιπε φιλίαν' υνν]νννινννιν- 

τί νέον τόδε; Πολλοὺς »ν-νν -ἷ- 4 

ἤδη παρέλυσεν 9άνατος δάμαρτος. 90ὅ |--ννυ]--νν-ν]-ν 

ΑΔ. Φήλοι, γυναικὸς δα{μον᾽ ἐντυ χέστερον -. Ἶν -]ν -- -[» -]ν -ν ἁ 

τὀυμοῦ νομίζω, καΐπερ ὃν δοκοῦνθ, ὅμως --ἰν---Ι--ν-]-- 

"πῆς μὲν γὰρ ὀυδὲν ἄλγος ἄὄψεταί ποτε, - νι» -Ιν-ν-ἰνν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΏ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

βαστάζων χέρα Φίλιας ἄλοχου, τε ἔέπετο πολυηχήτος κώμος ολθίζων τε την Ῥανούσαν και έµει 
ὡς όντες ευπάτριδαι, και άπο αρίστων αμφότερων, είµεν ζύζυγες' δε νυν γόος αντίπαλος ὑμεναίων, 
τε µέλανες στόλμιοι λεύκων πέπλων πεμπούσι µε έσω, ες κοίτας ερήμους λέκτρων. ΧΟ., Πάρα εὖὐ- 
τυχη πότµον ήλθε τόδε άλγος σοι απειρόκανω’ άλλα εσώσας βίοτον και ψύχαν. Δάμαρ έθανε, 
Φφίλιαν έλιπε' τι νέου τόδε} Θάνατος ήδη παρελύσε πόλλους δαµάρτος. ΑΔ.Φίλοι, νομίζω δαίμονα 
γυναίκος ευτυχέστερον του ἔµου, καίπερ ου δοκούντα ὅμως) γὰς της µεν ούδεν άλγος πότε ἄψεται, 

ΤΡΑΝΡΙΙΑΤΙΟΝ. 

[ο]άΐηρ (πε Παπά ο{ ΠηΥ Ῥε]ογεά ν!{ε, απά (λετε {ο]]ουνεά 5 α 5οπόγοις 
οοππραῦΥ Παϊ[ηρ α5 ΏαρΡΥ Ροίᾗ Πε ἰμαί 15 ἀεπά απά πηε,---ΓΟΓαΡΠΙΟΗ 
8 Ῥείης ποβ]ε, απᾶά ος Ι]ακίγίοιις ραγεηί5 οη Ὀοί] εἷά65, Ίνε Ἡγεγε υη](οὰἆ 
ἰοσείπεγ: Ὀαί πουν {λε ϱτοαη ἵπ Ίλεα οὗ παρ{Ια]-ΏγΥΙΠΠ5, απά Ῥ]ασ]ς αγγαγ 
Ιηδίεαἆ ο γΏ]ίε τοῦες, α5ῃος πηε ἵη, {ο ΠΙΥ «Παιηῦθει”5 ἀεδετίεά σοιςῇ. 

ΟπΠοκυ». [Το 4ἀπιόέις.] Οπ]οἷς προ ἨαΡΡΥ {ουίππε απ] (Π]5 σγίεΓο- 
Υαγ ἴπεε πη5ο[μοο]εά-ἴπ-νγο: Ότί (ποια Ἰαςί βανεά (11γ ΙΙ[ε απά 9ου]. ΤΗΥ 
Ἄρουςε {5 ἀεαά,---ἴιει Ίουε εἶπε Ιε[ Ὀε]]ιπά: υνπαί πει ἐμίης {Πὶ52 Ώεαίῃ 
ετε ΠΟΙΥ Ίας γοῦρεά πιαηΥ α οη6 ο{ Πῖ5 πν]{α! 

ΑΡΜΕΤΟΝ. [7Ηο5ὲ εογτοιῳβι(1ψ τπέο ἔλιε (]ογις.] ΜΥ [ιεπᾶς, 1 ἀεεπι {νε 
Γογίπηε ο{ ΠΙΥ οοΏδοΓί Ώιογε ΠαΡΡΥ (ναΠ ΠΙΥ οὔ/Ώ, απ (πουσΗ 1ἱαρρεαί» 
ηοί φο, γεί πεγεγί]ε]οδν: ----ἴου, Πετ, ἵπ εοοίΗ, πο στίεΓ μα]! εΥεγ (ους), 

«941. Μοηκ, οοηίταςγ ἴπάερά {ο αἲὶ 6- | (ῖδ νετςο {ο πότµων---Ὀμί Ιπάεξεηίρ]ν. 
ἀμῖοπς Ρτῖος {ο Πῖς ΟἵΝΗ, ἴ18 σἴνεη πολυ- 908, ΕΟΓ ἔλιπε Φιλίαν,  ακεβε]ά »111ἰ- 
ἠχητός 9) Τη Ίΐθι Ο{ πολυάχητος ὃ.. ]γ εοπ]εςίεᾷ ἔλιπέ τε φλίαν, 

944. ΒΟΠΠΕ Ἰανο Ἠοτο Ίμεν, απ οἱ]θις 954. ΝΤοςί οἀ1τῖοης Ίαν πολλοῖς πι Ελ]ς 
ἔεμεὲνι---Ώο 1 οί λοπι αα]ϊς, πε, ΑΠ] παρέλυσε ἵπ [με πρχί. 

948. λέκτ(ων κοίτας ἔς ἐρήμεους, ἐπέ0 ἐ]ιεδο- 967, 1 Ίιανε ρ]ασςἆ α οοιηᾶ Ώδίννοθη 
ἠίαγη ο1/ ου δα]εοπι ειὐἰομἰαγίες ϱῇ ἐ]ιε ὑεά. | δοκοῦνθ’ απά ἕμως-- Όοσαιδο Ὦγ ἐηί5 ρπης- 

949: 50. Αἰάαδ γουθηρ ἵν πας ἐυτυχεῖ | ΙΠΔΕΙΟΗ ἴὴο 8οπ9ο αρρεα!ς Ίποτε ρετ[εοί 
σοι πότµος. Ὑο]κοΏε]ά «λαηροἆ πότµκον Ἰη ) ναι νεε]λοιί ἴἶνο οοπιπηᾶ. 



10 ϱῦ9. ΕΥΡΙΠΙΔΑΟΥ 

πολλῶν δὲ µόχθων ἔυκλεῆς ἐπαύσατο. 

᾿Εγὼ ὃ, ὃν ὃν χρῶν ζην, παρεὶς τὸ µόρσιµον, 960 |» -ἰν -||--Ι»-Ι» -Ι»ν 

--ἰν [τν ν]ν-ν -ἰ-- λυπρὸν διάξω βίοτον᾿ ἄρτι µανθάνω. 

Πῶς γὰρ δόµων τῶνδ ἔισόδους ἀνέξομαι : -. -]» -]- -]» -]» -ἰ» ω 

τήν ἂν προσειπὼν, τοῦ δὲ προσρηθεὶς ὕπο, ν -]» -- -ἰν-|- -ἰνν 

τερπνῆς τύχοιμ᾽ ἂν ἐισόδου: Πο τρέψοµαι : --]ν-ν -]--|--]νν 

Ἡ μὲν γὰρ ἔνδον ἔξελώ µ ἐρημία, 905 |- -|- -ᾖ- -ἰ- -ΙΙ» -ἰν- 

γυναικὸς ἐυνὰς ἐντ ἂν ἐισίδω κενὰς, υ-ν -||- -ἰν -Ιἰν -|ν - 

9ρόνους τ’, ἓν δῖσιν ἴζε, καὶ κατὰ στέγας -|» -]ν ιν -ιν -|ν - 

--ἰν-ἰ- -ἰν -ἷ--ἰςν 
--ἰν -[--]ν-[»-Ι»» 

9το |» -|» -[--|--ἴν-]νν 
ν -]» -[- -]ν -]- -ιν ν 

ἀυχμηρὸν ὀῦδως, τέκνα ὃ ἀμφὶ γούνασι 

πίπτοντα κλαίη µητέρ, δι δὲ δεσπότιν 
/ «/ 3 δό 9 όλ στένωσι», δΐαν ἐκ ὁόµων ἀπώλεσαν. 

Τὰ μὲν κατ δίκους, τοιάδ " ἔξωθεν δέ με 

γάμοι τ᾽ ἐλῶσι Θεσσαλῶν καὶ ξύλλογοι υ -ν -ν -ἰν -||- -ἰνν 

.-ἰν-]- “ον ἰ-- 
--]ν-]- --ἷν-ἰνν 

9τό |» -ἰν -ἰν «|» -ἴ--Ι-- 
γυναικοπληθεῖς' ὂν γὰρ ἐξανέξομαι 

ψ / «νι ν α ας 
λεύσσων δάμαρτος της εµης ομηλικᾶς. 
4 ω 0, ὸὁοὀὁ Ε κ Φ ν / 
Ερεῖ δέ µ, ὅστις ἐχθρὸς ὢν κυρη; τάδε᾽ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

δε εύκλεης επαύσατο πόλλων µόχθων. Δε έγων ἕν ου χρην ζην, πάρεις το µόρσιμον, Σιάζω λύπρον 
βίοτον άρτι µάνθανω. Γαρ πως αγέξοµαι εἴσοδους τώνδε δόµων» Τίνα αν προσείπων, δε ὕπο του 
προσρήθεις, ἂν τυχοίµι τέρπνης εἴσοδου} Ποι τρέψοµαι; Ταρ ἥ ερήµια ένδον μεν ἔξελα µε; εὖτε 
αν είσιδω εὖνας γυναίκος πένας, τε Ἀθόνους, εν δΐσι ἵζε, και ούδας κάτα στέγας αυχ/µήρον, δε τέκνα 
πιπτόνγτα άμφι γούνασι κλαίη µήτεραν δε δι στεγώσι δέσποτιν, δίαν απώλεσαν εκ. δόµων. Τοίαδε 
μεν τα κάτα οίκους" δε εζώθεν τε γάμοι Θέσσαλων και ζύλλογοι γυναικοπλήθεις ελώσι µε’ γαρ 
ουκ εζανέζομαι λεύσσων ὁμήλικας της ἔµιης δαµκάρτος. Δε ὅστις κύεη ὧν ἔχθρος έρει µε τάδε" 

ΤΠΑΝΣΞΙΑΤΙΟΝ. 

απὰ «Ἡο ἹαίἩ νν]τὮ ρ]ουίγ οεᾶδεά {γοπι ΠΙαΩΥ {οἱ]ς. Ῥιί 1, π]ιο οαρ]ί ποί 
{ο Ώανε Ιἱνεά, εΠπα!], Πανίηρ ε5δοαρεά Πιγ ἀεδίίηγ, [εαά α Ρἱἱεγ Π{ε: { πον/ 
Ρετοεῖνε {1 Έος Πονγ οαη 1 Όεας ΠΥ εΠίΣΥ Ἱπίο (ή Ίουςε ὃ Ποια αά- 
ἀγερείησ, απά ὮΥ νποηι αἀάγερεεά, δη Ι Ώανε ΙΟΥ 1η επίετῖπρ ὃ ΕΙ πεγ 
5]ια|1 1 (αγΏ ππε ὃ Έος {πε φο]ίαάε ν λα νν]]] 1η (γοίῖ ἀτίνε πε {ογίἩ, 
πΏεη 1 9εε {πε εἹεορίηρ-ρ]ασε ο ΠωΥ ία επωρίγ, απά {πε 5εαί ν/ετεοι 
ες πες {ο 5ἵΐέ, απηά {νε ῄοου (πγοισΏοιί {με Πουςε ἀῑΓίγ, απά πεη ΠΙΥ 
επί]άτεη {αἱ11πο αΌοιί ΤΩΥ Κπεες γγεερ {ογ (είς πιοίΊετ, απά νε ἴἶχεβε 
[1,οοίπρ ἀῑδίγεςδεα[ν οπ έ]ιε δεγοαπίδ αὐοιιέ ἐ]ιε ἀοοτ».] Ιαπιεπί {Ώεῖγ πχ]δ- 
ἴγεςς,---αί α ]α4γ (Πεγ Ἠανε Ἰοδί οί οί (πε Ἠουςε! Βαςῇ, ἰπάεεά, (πε 
είαίο ο( (πίησς υΏίη (πε ραίασε: απά αὐτοαά (πε παρίἰα]ςοξίε Τῃερεά - 
Ιίαης, απ (πε αβεεπηΏ]ίος Γα]ὶ οἱ ννοππεῦ γγ]] (ογίαγε ππε: {ο: 1 ε]ια]ὶ ποί 
Ρε αΌίε [ δοὐδίπρ απἀ ολεάαίπσ {εατ».] {ο ]οο]ς οἨ {πε οοπιραηΙοης ο{ ΠΙΥ 
Με! Αηά ννηοεγετ Ώαρρεης ίο Όε πηῖης ΕΠΕΠΩΥ ψ]] δρεᾶΚ (ως οἱ πηε: 

960. χρὴ όπππεβ: εεἆ ρτοου]άήδίο Γε- 
Ροπέπάαπι χοῖν, ορογίέβαέ,----ᾳποᾶ τέοιὸ 
γέγίπηϊ Ἱηίέτργοίεε. Μονκ. 

961. ἄρτι µανθάνω, Ἰ γεοεπέῖη ἀϊκσοουοτ ος 
Ιέατη ---- { αἴπ ποιο [πα έπρ οιέ. Α]άῑι5 απά 
Πιοδέ Ο{ἨθΓς ρ]γθ µανθάνων, οοτταρ{]γ. 

965. Ὑή]σὸ Ἱόρίίας, {1η Α]ά(πᾶ, ἐξολεῖ 
μ’. Εερόρυϊέ Ἰ/ακεβέ]άϊας ἐζελά μ᾿ οκ 
ΜΑΡ. οί Τμαδεάτε, δεᾳαέπ(ίρις (αἱκίότ- 
41ο εί Μα({Πίαέο, ΜΟΝΠ. 

967. Αἰάι5 ἵιας ἴζες πιοδί [αυ] 1] Υ, Υεί 
νν λές] ΟαΠίες ΏΥ δοπιθ πικίακε αἀορίιεά, 

969. Τη 6ο ργθαίοςί ρατί ος εἀμῖους 
Ῥείογε Μαςσγανς’», (1 Γεᾶάῖηρ 19 κλαίει. 
Τε ει Ὀ]αποίῖνο πιουὰ, ΠΟΝΝΕΥΕΓ, 15 ῃ- 
ααεδίἰοπαῦ!γ πεοεβδαςγ αἴογ ἐὔτ᾽ ἄν. 

979. Τη Ρρ]ασε ος τ ἐλῶσι, πε Εϊογεῃ- 
εἶπε Οο0ΡΥ απά Τ/8508Γ Ἰᾶνθ γελῶσι: Αἰ- 
ἀις, γ ἕλωσι. Τ19 Αίῑο (α{1Γ6 Ο( ἐλαύνω, 
18 ἐλῶσι: ]όπῖςὸ, ἐλάσουσι. ' 

975.1Π πιαΏηγ θἀ1εῖομς {πε 9εΠ86 15 46- 
ςίγογθά ΡΥ {έἶιθ ἱπίθγροδίοη οί α οοπιπηᾶ 
Ῥθίνεεη δὲ απά μ΄:---αἲΙ Ὀείοτο ΝΤοπ]’ς 
παγθ κυρεῖ, Ιηείοαἆ ΟΓ κυρ”. 



ΑΛΚΗΣΤΙΣ. 976. Τ] 

Ἰδοῦ τὸν ἄισχρῶς ζῶνθ᾽, ὃς ὂυκ ἔτλη 9ανεῖν, υ-ν-[- ιν -ν-ιν- 

ἀλλ᾽, Ἂν ἔγημεν ἀντιδοὺς, ἀψυχία - -[ν -ᾖ» -ἷν -|- -]- 3 

πέφευγεν ᾿Αίΐδην, (κάτ ὤνὴρ ἔἴναι δοκεῖ 1) υ-ἰν -Ι--ἰν -]--ἰν- 

στυγεῖ δὲ τοὺς τεκόντας, ἀντὸς ὂυν Φέλων ω -]ω -]ν -]ν -ᾖ» -ἰ» 2 

Θανεῖν. Τοιάνδε πρὸς κακοῖσι κληδόνα 980 |» -ἰν -Ίι» -ιν -» -]|- ω 

ἔξω" τί µοι ζην δᾷτα κύδιον, Φίλοι, --ἰν-]|--ν-]ν-ίν» 
ν -» -ᾖ»- -ἰν -ν τν » 

-- } α -. 3 

κακῶς κλύοντι, καὶ κακῶς πεπραγότι ; 

ΧΟ. Εγὼ καὶ διὰ μούσας [Στροφὴ α.] ν -|- ών -]- α’ 

καή µετάρσιος ἦξα, καὶ πν]|-νν-ν- β’ 

πλεῖστον ἀἁψάμενος λόγων, 960 |--]--»-ἰ-- γ΄ 

κρεῖσσον ὀυδὲν Ανάγκας -ν]|-νν-]- . 

ἔῦρον' ὀνδέ τι Φάρμακον πν][-νν-]ν- ὅ 

Θράσσαις ἐν σανίσιν, τὰς - -]- ων -]- ἕ 

᾿Ορφεία κατέγραψεν --Ι-νν -ἰ- αά 

γᾶρυς, ὀυδ ὅσα Φοῖθος Α- 900 |. »]|- ων -ιν - 9’ 

σκληπιάδαις ἔδωκε -ων ---ἰν . 

Φάρμακα πολυπόνοις υν]|-ον|- κ΄ 

ἀντιτεμὼν βεοτοῖσι». νν-]ν -|- λ΄ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΌ ἘΝΕΩΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

Ίδου τον αἴσχρως ζώντα, ὁς ουκ ἔτλη 9άνειν άλλα, άντιδους Ἡγ εγήµε, πεφεύγε ᾿Αίδην αψύχια, 
(και εἶτα δόκει είναι άνηρ) δε στύγει τους Τεκόντας, αύτος ου Ψέλων άνευ, Τοιάνδε κλήδονα ἕ- 
ζω προς κακοίσι" τι δήτα κύδιον µοι, Φίλοι, ζην κλυόντι κάκως, και πεπράγοτι κάκως; ΧΟ. Έγω 
και, χαι ἥζα µετάρσιος δία µούσας, και πλείστον ἀψάμενος λέγων, Σύρον οὖδεν κρεισσον Αγάγκας" 
ούδε τι Φάρµακον εν Θράσσαις σάνισι τας Ορφεία γάρυς κατεγεάψε; οὖδε ὅσα Φάρμακα Φοίδος 
εδώκε Ασκληπίαδαις, αντίτεµων πολύπονοις βεοτοίσι. 

ΤΕΑΝΣΡΙΑΤΙΟΝ. 

“«Γ,οο]ς αἱ ἐ]ιαέ οπε ἱπρ]ογιοισίψ αἴτοε, υ]ιο ]ιας πιοέ ἐ]ιε εοµγαρε {ο ἆτε, ὐμὲ, ὃν 
µριοῖπρ ἔτι Πῖς δίεαᾷ ]ιετἸὠ]οπι Ίε πιατγιεᾶ, εδεαφεά Ὠεαί]ι ἐιγοιρ]ι εοωατάίες, 
(απᾶ φεἰ δεεπιδ ἠε {ο ὂε α πιαπ }) απᾶ ᾖιε ιαίεδ Πῖδ ραγεπές, Π1ηπιδεί{ πιο πρ 
ἐο ἀῑςε.”'. 945] Ἰ]]-ἰαηρύαρε επα]] 1 Ώανε 1 αἀά[ιίοη {ο ΠΙΥ νΓΟΕΒ: ---- ΥΥ 
Ίπεη 15 1ί Ὀείίου {ογπης, ΠιΥ {Γιεης», {ο ]]νε Ἠεατίηρ τερτοας]ι, απά θα /ήει- 
ης υτείοπεάηεςδὸ 

ΟΠομυ». 1 ίοο Ώανε Ῥοίῃ Ῥεεῃ Ῥογπε α]οί[ί (Πτοιρῃ 5οη5,---απά, αν - 
ΙΠΡΝΕΕΥ πας] Παπά]εὰά αγραπἹεηίς, Πάνε [ουπά Ποϊμίης ΠΊοΓε Ρον/ετ{ίἱ 
εἔπαη Νεςεβί{γ :--- Που ἶ5 ἴπετε αΠΥ ουγε Ἰη {πε Τητασίαη {αρ]είς νι [1ο] 
ΟτρΏειυθς γοῖοε Ἰηδοτ]θεά; πογ απποΏρς αἲὶ (πε πιαΏΥ πιεάἰοίηες γν]α] οἷι 
ΑΡό]Ιο Ἰας ρῖνει {ο {ε 5οη8 ο βγεουἱάρίας, ἀϊδρεηδίης (πεπη {ο Ἠ/γεί- 
εἶεὰ πιογία1». 

984, Ἐου Ίξα, ἴἶπα τεαάίης ος Ῥοί]ι Τνης- 
οὰτ απά ΑΛἱάπ5, δενογα] εἀ(ίῖοης Ἰανε ὃζ- 
αν) πιοβί οοττρ{]γ. Βαγπες γερίογρς ἦξα. 

986. Μ58. {ον ἴ]ο πιοδῖ ρατί απά 1,α5- 
εξ Ίάγε πλείστωγ---ΔΡτεεῖηρ ν]]ι λόγων, 
Ἰηβίθαά ΟΕ πλεῖστον αβ5ιπιεά αἀνετρίαι]ν. 

988. Τε πιογς «ΟΠΙΠΙΟΠ Ἰεοίίοη Ἠθγς, 

οἷα πιόηίεηι, {τάάτί Βο]ιο]ίάςίο8 αἆ ΗΠέ- 
ουῦαπῃ. Οιήοφα]ά ά]ας Εήετῖί, Εατήρί- 
4ες Ἰαυά ἀάλίε τόφρ]οἴῖ δογ/ρ{8, αιας ε{- 
Δ, εί Ῥ]αϊόπῖς οοί{άΐε, Ότρεο (ν{ρμἱ δο]6- 
Ραθ1.”. Τη {8 νους {με ροεί Ἠα5 α5γρ- 
θᾱ τὰς, ἐ]ιοδε, {ΟΥ ἃς, το). 

9689-90. Ὀεφεία γᾶρυς, Ι{θσα]]γ, έδιε ΟΥ: 
ἵ Θρήσσαις: ΠΟΣ (1 Ἰιαρίπς) 19 {16 Τοσίς | Ρ]ιόαη υοΐςε,  ΡρετίρΏταδε ἔου -- Ογρῄιει.” 
{οσπη, 49 Μοπ]ς αρρεατΒ {ο τίπ]ς, Ἰωνατί- 
αΏἲγ ρτε[εγαῦ]α 1π (ἶνα ΟΠΟΓΗ568. 1 α9σατ 
εὐττεὰ Θρηίσσαις.---Όη σανίσι Μιβστανο 
238: οομηδειγά(ἴαν αἆ Ἠπόπιππη, Τυτά- 

991. Τη {1ο θατ]γ οἀ1{1ουβ, 115σαΓ’5 α- 
Ίοπο οχοορίος, {με τεας]ης 19 ̓ Ασκληπιά- 
δαισιν παρέδωκε. 18508: Ἰ5 ᾽Ασκληπιάδης. 
ἸΜπεστανο ϱῖνθβ ἔδωκε, οοττες(]γ. 



Τ9 994, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Μόναως ὃ ὀύτ᾽ ἐπὶ βωμοὺς [ Αντιστροφ» α..] ν -]- νν -]- ια) 

ἐλθεῖν, ὀύτε βρέτας 9εᾶς 905 |-- -]- υυ -» « β’ 

ἐστίν' ὂν σφαγίων κλύεν. -ν-νν-- - γ΄ 

Μή μοι, πότνια, μείζων Ὕ -|- υον -|- δ΄ 

ἔλθοις, 3 τὸ πρὶν ἓν βίω. . -]- νω -ᾖ» ὅ ία 

Καὶ γὰρ Ζεὺς, ὃ τι νεύσηι ---νν-]- ἕ 

ἕὺν σοὶ τοῦτο τελευτα΄ 1000 |---|-νν-]- ν΄ 

καὶ τὸν ἐν Χαλύθοις δαμά- σνσνν-ν - ο/ 

ζεις σὺ βία σίδαρον᾽ -υν-- -]ν αν 

ὀνδέ τις ἀποτόμου -υν]-ν υ]- . 

λήματός ἔστιν ἀῑδώς. ενν-ν -|- λ' 

Καὶ σ ἐν ὠφύντοισι χερῶν [Στροφὴ β.] 10056 |-υν -]- ών - α΄ 

ἕλλε 9εὼ δεσμοῖς' -ων -]- ὦ β’ 

τόλµα ὃ, ὂν γὰρ ἀνάξεις ποτ ἔνερθεν᾽ «ντ νν -ἷ- 

κλαίω» τοὺς Φθιμένους ἄνω. ---ννκ]ν- δ΄ 

Καὶ φεῶν σκότιοι Φθίνουσι --νν]εν]|-ν ... 

πατδες ἐν 9ανάτω, 1010 |- υ]]- οκ. ὅ 

Φίλω μὲν, ὅτ ἣν μεθ ἡμῶν, «σνν]|-ν]|-- η 

φίλω ὃ' ἔτι καὶ «ανοῦσα. ν.υν]-«|-ν 9’ 

ΤΗΕ ΟΕΡΕΗ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Δε Ρέας µόνας ούτε ἐστι έλθειν ἐπι βώμους, ούτε βεέτας' ου κλύει σφάγιων. Μη» πόπνια, έλθοις 
μοι μείζων, η το πει εν βίω. Γαρ Ναι Ζευς, ὁ τι γεύση, ἕυν σοι τελεύτῳ τούτο" και συ βίᾳ δαμιά- 
ζεις τον σιδάρον εν Χάλυβοις' οὖδε απότοµου λήκκατος ἐστι τις ἀίδως. Και σε θέα ἔέλΒ εν αφυντοί- 
σι δέσµοις χέρων' δε τόλµα, γαρ ούποτε Νλαίων ανάζεις άνω τους Φθίμιενους ενέρθεν. Και σκότιοι 
παίδες 9έων Φθωούσε εν άγατων Φίλα µε, ὅτε ην µέτα ὕριων, δε Φίλα έτι και ανούσαι 

ΤΕΒΑΝΒΙΗΑΤΙΟΝ. 

Ῥυί οἱ ῑχίς σοάάεξς αἰοπε 1 ἵ5 ποί ο{ αγα!] ἰο αρρ{οδβε] εἴίΠεΓ (]ε αἰ- 
ίαγς, οἳ (Πε ἵπιασε :----δ]λε Ιδίεης ποί {ο γ]οπης! [Ργαγἰπσῖνψ.] Ώο ποί, ο 
τεγεγεᾶ οΏς, 6ΟΠΊε ΟΠ ΠΠε ΠΊΟΓΕ 5εΥετε (Παπ Πετείοίοτε 1Π ΠΙΥ Η{ε. Ἐου οἳ 
ειεοπε Παπά ᾖονε, νηαίενες Ἡε ΠΙᾶΥ Ἠαυε αδθεη{εἆ ἰο, ψ(Ἡ ίὧεε Ὀτίηρς 
(Π]5 {ο ραςἛ»,---απά οἩ {Ώε οίΠεί ἴἶποι Ὦγ {οτοε εαοάπεεί (1ε ΊΓοῦ αΏἹοΏΡ 
πε ΟΠάΙγΟΙ: Ώος ος ΙΠΥ ῄετοε δρἱγ]έ ἶ5 (πεγε αΩΥ ΤΕΠΠΟΓΣ6. 

Απά [Γιουλίπρ αἱ 4ἀπιόίις.] ἴπεε (πε 6 οἀάεες Ηαί1 φεἰπεά ἴω (1ε Ίπε- 
ν]ίαῦ]ε σγαςῬρ οἱ Ώος μαπά: δυΐ Ῥεα μΡ, {ος 1Ποιί Ψ]έ πεγες ὮΥ πεερίως 
Ῥνίηρ προῃ ΒατίΏ {Πε ἀεαά {Γοπι Ώε]ου;. Ἐνεπ {ο ειεα](]λ-Βεροίίεη 5οΗ5 
οί έΊε αοάς ρετίδῃ Ίπ ἀεαιμ! [ΓΗ] ραέοδ.] Ώεατ ἱπάεες ννας 5ης, πε 
εΏς ἵνας ΙίἩ ας, αι ἀεατ ἶς 5ο ς{11], αἱπουρ] ἀεαά ! 

905. Ρεᾶς, ϱῇ ἐλιῖε (οἆἆςαε, πἈπιδ]γ, Νε- 
εεδεῖἠῃ: Ῥαί εἶια γαρ ποῖ {ια οη]γ Ὠοεί(γ 
ναί ννας ἆθαί {ο {16 νοῖσο οΓ νἰοέϊπις, 
9909. Τὰ όπιπες ἁπίο ΝΜικατάνίαπι, αἱ 
εκ {Πήριι5 Μ55. ἀέάῑί νεύσειν---ρέτρετᾶπι 
πε ορίΠΟΓ:---νεύση οδί διιὈ]αποάνας αοτίς- 
4, δαραμάλ{ο ἄν. ΜοΟνκΚ. 
«1004. Βατηθς εὀ1{εἆ Χαλύθεσσι »ἱ]θηί- 
1Υ: (οιβείᾳ, Ρεί]αρ», εἶχαί Ὀοί]ι Χάλυ- 
εοι απά Χάλυθες Ν/6ΓΕ 1Π Ἠδ68, Τί «απποῖ, 
πούενες, οε ἀεηίαά έἰιαί {ἶνε ἰαέέετ ἔοῦπι 
νγα8 Ὀγ {ὰτ ἴ]χα Π1ΟΓΘ ΟΟΙΠΗΠΙΟΠ. 

1009. ΑΙάπθ Ίχας ὂν ἔοτ σὺ ἵω {Πῖς ]1θ: 

πιοβέ Ικο]γ Ὦγ αη οσγοΥ αἲ ΡΓΕΒΒ; οἵνίης 
(ο {1ο στοαί βΙπη]]αγ{γ Ὀδίννθθη ὁ ηπά σ. 
ἨΒατηος ποτε αἀορίοεὰ Οαπίθι’ βυρροςεά 
επιεπάαίῖοη, δαµάζει σου βία. 

1008--04, Νοῦ {9 ἔιεγε απ ὑ]δ]ι οἳ/εεἰ- 
ἴπρ οἱ δ/ιαιε αρροτίαἰπίπ {ο έν αὐγιρί οἳ 
εαάἰοπρ' ἀἰεροδίέ{ομ. 

1009, σκόπιοι» ἐ]]ερ ἱέἐπιαίο--- ἐιοῖέ. 
1041. Τία Ειαβεόσἰς: ὖν γε μεθ’ ἡμῶν Α]- 

ἆπς οσοπίαιςε, οί ἵῃ απϊιτόρ]ῖσο νέτειι 
1091 {πβτᾶ, πρὀύθανενε---πηίτο οέτίὸ «ος- 
ρέηρια: ύπάο όπιπὶς ηαπιεγόναπη πάν]έας 
οπηπ{πὸ οιιρ]άία οδί. ΜΟΝΕ. 
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Τενναιοτάταν δὲ πασᾶν --ν ν]- ν|- « ῳ 

ἐζεύξω χλισίαις ἄκοιτιν. - -|- ν ν]- »|- ν .. 

Μηδὲ νεκρῶν ὡς Φθημένων [Αντιστρ.β’.] 1015 ]-νν -Ί-ον- α΄ 

χῶμα νομιζέσθω -νν-]-- β’ 

τύµθος σῶς ἀλόχου, 9Φεοῖσι ὃ) ὁμοίως - -]- υν-]]νν -|- γ΄ 

τιµάσθω, σέθας ἐμπόρων" --[|-νν-ν - γ 

καΐ τις, δοχµίαν κέλενθον --ων]-ν]-ν - 

ἐμθαίνων, τόδ ἐρεῖ” 1090 .. -]|- ρς.. ὅ 

“Αύτα ποτὲ πρὀύθαν ὠἀνδρὸς, --νν]-ν|-ν γ 

νῦν ὃ) ἐστὶ µάκαιρα δαέµων᾽ -τνν]-ν]|-- 9’ 

χαῖρ, ὦ πότνι, ἓῦ δὲ δοίης. -νν]-ν|-- | 

Τοῖωί νΗ πβοσεροῦσι φᾶμαν. --]-νν]-ν]-ν κ’ 

Καὶ μὸν ὅδ᾽, ὡς ἔοικεν, Αλκμήνης γόνος, 1095 |- -ἷν -ιν -]» -[]- -ᾖ» ν 

"βδμητε, πρὸς σΏν ἑστίων ποξεύεταν. τ -Ιν-||--ίν -Ίν-ἰνν 

ἩΡ., Φίλον πρὸς ἄνδρα χθ» λέγειν ἐλευθέρως, ω -]ν -]ν -ν -ᾖν -ιν- 

--ἰν-ἰ--ἰν -ἰ--ἰν- 
--ἷν εν -ἰν-ἰν-ἰν- 

1090 |- εἰν -ἰ---ἰν -ᾖ--ἷνν 

Ἄδμητε, μομφὰς ὃ ὄνχ ὑπὸ σπλάγχνοις ἔχειν 

σιγῶντ. ᾿Εγὼ δὲ σοῖο κωκοῖσι Ἠξίουν 

ἐγγὺς παρεστὼς ἐξετάζεσθαι φίλος" 

ΤΒΕ ΟΝΡΕΠ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤύΑΤΙΟΝ. 

Δε κλίσιαις εζεύζω ακοίτιν γενναιόταταν πάσαν. Μήδε τύμθος σας άλοχου γομιζέσθω ὡς χώ- 
μα νέκρων φθίμενων, δε τιµάσθω ὁμοίως Φεοίσι, σέρας ἔμπορων' και τις, εµβαίνων δόχµιαν κε- 
λεύθον, έρει τόδε' "Αύτα πότε προ-ἔθανε ἄνδρος, δε Υυν ἐστι µακαίρα δαίµκων’ χαίρε, ω πότνια, δε 
δοίης ευ. Τοίαι φάμαι προσερούσι γιγ. Και µην ὅδε, ὥς εοίκε, πορεύεται γόνος Αλκμήνης προς σην 
ἕστιαν, Αδμήτε. ΗΡ. Χρη, Αδμήτε, λέγειν ελεύθερως προς άνδρα Φίλον, δεου σιγώντα ἔχειν ὕπο 
σπλάγχγνοις µόμφας. Δε έγω ἠξιουγ παρέστως Φίλος έγγυς σοις κακοίσι εζεταζέσθαι» 

ΤΕΑΝΒΙΕΑΤΙΟΝ. 

Έου {ο {ΏΥγ Ρεά (οι ἀῑάδί 1οἶπ α γγ{ε ίηε ποῦ]εςέ οἱ αἱ ποππεπ! Νου ]εε 
ἴἶε (οτωΏ οἱ (ΠΥ 8ρου8ε Ὃε αοσοιυηί{εἆ α5 {Πε πιοιπά ογες {πε ἀεαά (αί 
Ρεγἰδη, Ὀαί ]εί ἰ{ Ὀο Ἰοποτεά εφ α])}γ νΥῃ {Πε αοάς, απ οὐ]οςσί ο{ αἀογᾶ- 
ἴ1οη {ο ἱτανε]]ετς: απά σοπηε οηε, σοΐης αἶοηρ {πο ἀϊτγεσί τοσα, γ]]] 5ρεαἰς 
Όπυβ: “9]ε οπες 1ροπ α ἐἶπιε ἀἰεὰ Γου ἠετ Πιδύαπά, δέ ἐ5 ποιω α ὑ1εσδεᾶ ᾱἷ- 
Ὀὐπίέη :----Ιιατί, 0 αἀοτεᾶ οπε, απάἀ ὃε Ρτογιέϊοιι!. ΒαεὮ γγοτάς νυν] δε αᾱ- 
ἀγεβοεά {ο Πετ! [ Γιουκίπρ τοι] Απά 1οἱ Ἠεγε, 35 Τἰ ΦεΕΠΙ5, «ΟΠΊΕΡ {πε 
5οπ οἱ Αἱοππέηα {ο (γ ἀνεμίπρ, Αάπιέίας. 

Ἡκκουμεα. [ Επίεγῖπρ, ωϊέ]ι α ἰαᾶψ ἴπ ατοῦε απἆ ]ιοοᾷ ἴεαπῖπρ ο [15 αγηην 
αοζοδίς 4 ἀπιόέια ἴπι α ἰοπε ο) ἀἰδρίεασαγε απᾶ τεῦυᾗο.] Τε ΙδτὶσΕἰί, Αἀπόιυς, 
(ο δρεαίς πηΓεδεγγεά!γ {ο α Ρεγδοη π/ο ἶ5 οπε”5 (γεπά, απά ποί ἵπ εἴ]επος 
(ο είαίῃΏ 1 ους Ώοδοπης υ]αῖ νε Ώ]απια. Νου 1 (ουσΕέ πηγεε]{ γγογίΏγ, 
ἰαηάίης ας ἃ {Γιεηά ηεας {ἶχεο ἵπ {γ αΠ]οίῖοης, {ο επααἶγε ΙΠῖο {πεΠ : 

1015. 8ἱς ΒΗΡΡΙ. 44, φθιμένων νεκύων: οἳ 1090. Οᾳαἴε[οτά απἀ πα Μα; Ἰανο ἐκ- 
558, τοὺς ὀλωλότας νεκρούς. Ειάκ1Ε, αἲ νιὰό- | θαΐνων, τ1σἰιτ1γ----.8 Ίαν αἶφο ἴννο ος τα 
{ατ,αΏ Ἠοπηόσίσο, 04γβ8. Δ΄. 490, γεκύεσ- 
σι καταφθιµθοισι. ΝΤονΝκ. 

1017. Ηῖς απϊπιαἁνότίαπῖ νό]πη εἰτό- 
189 θεοῖσι ἀἰδεύ]]αῦοὮ έδ8ε: πιόϊτιιπα οδῖ 
εκ έᾷ δρ6οῖε απ[ιεράκ!1οὶ ἱθπάεσσςή]]α- 
Ρἱ, οὔ]ής εκόπυρ]α Ππάϊσάντε ῬουδόμΠΝ η 
Αάάέμα!8, αἆ ἨἩέονπὺα 1169, ρ. 85, οᾱῖ- 
εόμίς κοςύπύαο. ἸΤοντς, 

Ρατκίαπ 85. εοἰ]αῖεὰ Ὁγ ἠππβστανε :ἵα 
αἲὶ οἱμ6υς {ο Ἰθοἴίομ ἵ ἐκθαίνων. 

1091. Έναξοαί Ἰχαβ ἀύταν---πιοδί οἵἵνεις, 
ἀντά: απά ΓΟΥ πρὀύθαν, αἲἰ ᾖ11ν ο πρὀύθανεν. 

1095. ἐὔ δὲ δοίις, Ποτα]]γ, απά ϱἱοο ισεῖῖν 
ναί 19, απᾶ ϱγαπέ ἐο 18 ειιοσες:; ντ νε 
οοπ]οσίτοά δὔ διδοίης, ΕοΥ λθ ἔν δὲ διδυίης 
οἳ Εασςατ”ς ἰοσΐέ, 



η 1051. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

«-ἰν-[--ἰνἴμτ]νν 
--- ἴν-ἰν-]ν-- 
--ν -ἰ--ἰν-ἰ--]ν- 
«τν ἴν]ν-ἰ--ἰ-- 
--ἰνεἰ-ἰ- -ἷν -ἷν- 
--]ν -ἷ--ἷν-ἷυ-ἰ-ν 
-σ[ε]--ἰν [τιν 
--ἷν -ἰ- -ἰν-]---ἷνν 
--]--ᾖν-]ν-ἰ--ἰν- 

1040 -ἰν-|- -ἰν -ν-ἰν- 
--]ν-[--ἰν-ἴν-ἰν- 
--ἰν τν -ἰν -[--]νν 
“κ ἰν-ἰνἷν-Ιν- 
--νεἰ--ἰν-ἰν-ἰν- 
--ἰν-[γτ]ν -ἰ--ίν- 
ο... 
υσίν-ἰτ-ἷν ἴττίνν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΦΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

δε συ ουα εφεάζες νέκυν σης γυναίκος προΝείµενον’ άλλα εξενίζες µε εν δόµοις, ὡς έχων σπούδην 
πήµκατος δη Φυραίου. Και εστρέψα πράτα, και εσπείσαµην σπόνγδας Φέοις εν τοις σοις οίχοις δυσ- 

πυχούσι. Και δη µέμφομαι, µέμφομαι πάθων τάδε’ µην ου βούλομαι λύπειν σε γε εν καχοίσι. 
Δε ὀύνεκα ὧν ἥκω, ὑποστρέψας πάλιν δεύρο, λέζω. Λάθων τήνδε γυναίκα σώσον οι, ἕως αν ἔλ- 
θω δεύρο άγων Θρήκιας ἵππους, κατάκτανῶν Ττυράγνον Ῥέστονωγο Δε πράξας ὁ µη τυχοίµι, γαρ 
νιστησαίµι, διδώμει τήνδε πρόσπολον σοίσι δόµοις. Δε πόλλω µΜόχθῳ ήλθε εις ἔµας χείρας' γαρ 
ἑυρίσκω τίνας τιθέντας πανδήµον αγώνα αθληταίσε, άξιον πόνου, ὅθεν Νομίζω τήνδε, γικητήρια 

σὺ ὃ ὄνκ ἔφραζες σης προκείµενον νέκυν 
3 . 

γυναικός ἀλλά µ ἐξένιζες ἒν δόµοις, 
« νὰ / ΄ δ) ” ὡς δη φυραίου πΊματος σπουδην ἔχων. 

”/ ω ΔΝ ». 5 / 

Κἄστεψα κρᾶτα, καὶ Φ)εοῖς ἐσπεισάμην 

σπονδὼς ἓν ὀΐκοις δυστυχοῦσι τοῖσι σοῖς. 10565 
η ΔΝ 

Καὶ µέμφομαι δη, μέμφομαν παθὼν τάδε 
Γ ΄ .,ω 5 -., / 

ὃυ μήν σε λυπεῖν Υ ἓν κακοῖσι βούλομαν. 

ων ὃ δύνεχ ὕκω, δεῦρ) ὑποστρέψας πάλιν, 
., ”, Ν 

λέξω. Τυναῖκα τήνδε µοι σῶσον λαθὼν, 
«“/ Ἀ ε/ ἂἃ 1 ΄ / 

ἕως ἂν ἵππους 9ευρο Θρηκίας ἄγων 
7’ 

ἔλθω, τύραννον Ῥιστόνων κατακτανὠν. 
Ὀ Ν / 

Πράξας ὃ ὃ μὴ τύχοιµι, (νοστήσαιμι γὰρ) 
/ / ο. ζ κ 

δίδωμι τήνδε σοισι πρὀσπολον δόµοις. 

ΤΠολλῷ δὲ µόχθω χεῖρας ἦλθεν ἓις ἔμώς' 
5 -” λ Α ὃ ε / Δ 1045 
ἀγῶνα γὰρ πάνδημον ἑυρίσκω τινας 5 

/ 9 ” 3/ , Ἡ 
πιθέντας ἀθληταῖσιν, ἄξιον πόνου, 

ὅθεν κοµίζω τΆνδε, νικητήρια 

ΤΠΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Ἡονψενεν που ἀῑάξί ποί ἰε]] π]ε (ἶχαί ἵέ ννας (νγ νΙ{ε7ς οογςε {λαί γ/ας ]αὶά 
ουί; Ὀυί γεοεϊνεάεί πε Ιπίο {Πγ ηλαηδῖοη,---ᾱ5 (Ώουρ]ι (θεἰῖησ οΟΙΊσεΓΠ 
{ο α οαἱαπη](γ αεἰμα!]γ {ογείση. Απά 1 ογοψηεά ΠΙΥ Ἠεαά, απά ρουγεά 
ουί Ιυαίϊοπς {ο {1ο αοάς ἵπ {Π]5 Ποιιςε ο{ έΠ]ηε {]ιαί ννας 1Ώ ἀῑδίγοςς. 

Απά 1 οετίαίη]γ Ὀἶαπηε {εε, ἶ Ρίατηε {Ἠεε, Πανίπσ εχρεγίεησεά {Γοια 
ἶιος 1Π]9 ἐγεαίππεηί: γεί 1 ννΙδῃ ποί (ο στίενε {Ίεε, αἱ Ιεαςί ἵΏ (1Υ ΠΙΙ[ΟΓ- 
ίαμες, Ῥυΐ {ος ναί τεᾶδοη 1 απ οο(Π6,---Πανίης {αγηεά Όας]ς ασαἶη Π]- 
(πετ, [ ν!]] τεἰ! (1199. 

Εεοεϊνίηρ αί ΠιΥ Παπάς (Π]ς ν’οΠηση, {αΚε οαΓ6 ος Ἠετ {ΟΥ ππε, απ(1] ἵ 
εοιε Ὁαο] Ὀγἱπσίηρ ψηίἩ ππε (Πε Τητάεἴαη Πιαγες, Πανίης οἰσ]π (Ώε Κῑπος 
ο ίπε Βἰδιόηίαης. Ῥαί 1{ 1 πχεεί Ιίῃ ναί Ι ργαγ Τ ΠΊαΥγ ποί εμαποείο 
ιηθεί ΨΙΠ, ({ος Ώλαγ 1 γείυτη͵) 1 σῖνε Πε {ο ίεε ας απ αἰιεπάαπί ἴπ (ΠΥ 
Ρα]ασθ. Απά ΡΥ πιις]ῃ (οἳ] ἀῑά «Ώε οοἵπε Ιηΐο ΠΥ Παπάς; {ος 1 βηὰ δοπι8 
Ῥειςομ5 ΨΠο ηαἆ Ργοροβεά α ρυβ]ίο σοπίεςί {ο γ/γεεί]ετς, ΨΟΓΙΠΥ οΓ ΠΥ 
εχετίίοη,---ἴγοπι πεπος 1 Όεαᾶγ Πετ ο, Πανίησ, ἂ8 ἰΠε Ῥτίζε οἵ νΙοίοΓΥ, 

1058. ἈΤου] ποίῖσες {ἶιαί Θυραίου πήμα- 
τος σπουδὺν ἔχων, οσουττοἆ αρονθ, ν.794. 

1064. Βενετα] Μ55. απά 1,85οα! Ίνανε 
ἐλειψάμην {ος ἐσπεισάμην,--αιά ]ς Ἔντ- 
ννυῖτί ρταῖςες, Ὀί ΜοηΚ εοπάσιηης. Τμ 
Ιατίοι ααοΐες (με Ε]έείτα, 51119, σπον- 
δάς τε, λύσας ἀσκὸν ὃν φέρω ξένοις, ἔσπεισα. 

1087. Τ]ο γ᾿ ΙΠ {115 νθιςθ ΟΥΥ68 1{5 ἵη- 
φετίῖοα {ο ΜοηΚ. 

Πἱ9 {οἱ]ονγεα Ίνανθ σῶσαι:---πιᾶ {ΟΥ τήνδε 
μοι Ματι]ήα» ϱῖνθ τήνδ’ ἔμοί: ἴλι]9, ΜΜ οπ]ς 
βίγΙ6β πιογο ειπρηατῖς. 

1049. Ὑ/αλκεβοα]ά Ιπίεγρτοίεἆ {ιο βεοέ 
ῄνο ννοτά» οί {Πῖ8 νογ»ο, πιοκί «ἰδατῖγ ἵπ- 
ἀθεά, αἰίλοισ]ι ποῖ νειγ Π{6υα!1γ, 88 Γοἱ- 
Ιοννς---«ὁ αἱ ἑάπιὲπ ἰὰ ράΐϊαν, φμοά {άἱπᾶπι 
πιέ{ῖ ποπ οοπέέπραέ ρά(1. 

1044. ἵαβοατ αὐά Α]άάς ργϊηίθά πολ" 
1099. Ἐον σῶσον ἵη ἐλὶς Πης, Δ]άά5 ασά | λῶν δὲ μόχθων ἦλθε χεῖρας ἓις μάς. 
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«-[ν-ἰ--]ν -ἶ--ἰν- 
--ἷν -ἷ--ἷν-ἷν -ἷνν 

1050 |- -ἰν -[---ἰν-[--ἰν» 
.-ἰν---]ν-ἷν -ἷνν 
--ἷν -ἰ--ἷν -ἶν-Ιν» 
--ἷν-ἷ--ἷν-ἰν-ἰ-- 
--ἰν -ἷ- -]ν-ἷν-ἰ-- 
--ἰν-ἷν-ἰν-ἷν-ἰν- 
--ἰν-[--ἰν-ἰ--]ν- 
--ἰν-ἴν-ἰν-ν-ἰν- 
--ἰν-[γ-]ν-ἰ--ἷνν 
-τἰνεἰ--ἷν -ἷ--ίν-- 
«εν [--]ν-Ιν-ίκν 
ν-ἰν-[--]νἰ-τ]ν- 
--ἷν-[--]ν-]ν-ἰν- 
--ἰνἷν -ἰν-]--]ν- 
--ἷν-ἴ--]ν -ἰ--ἶ-- 

ΤΗΕ, ΟΒΡΕΠ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΣΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

λάθων' γαρ τοις ΜΕΝ γικώσι Τα κούφα, ην αγέσθαι ἵππους, δε τοίσι αυ γιχώσι τα μείζονα, πύγμην 
Χαι πάλην, βουφόεθια’ δε έπι αύτοις γύγη ἑίπετο" δε ευτυχόντι ην αἴσχρον παρείναι τόδε εύκλεες 
Χέρδος. ΄Αλλα, ὥσπερείπον, χρη γυναίκα µέλειν σοι’ γαρ ἥκω ου λάβων κλοπαίαν, άλλα συν πό- 
νω' δε χρόνω και συ ίσως αίνεσεις µε. ΑΔ. Ούτοι ατίζων σε, οὖδε τίθεις εν εχθεοίσι, εκεύψα άθ- 
λιους τύχας έµης γυναίκος᾽ άλλα τούτο αν ην άλγος προσκείµενον άλγει, εἰπερ ὠρμήθης προς 
δώµατα άλλου ξένου" δε έµοι ην ἅλις κλαίειν το ἔµιον κάκον. Δε γυναίκα, αιτούµαι σεν ἄναξ, εε 
πως έστι, ανώχθι τίνα άλλον Θέσσαλων, ὅστις µη πεπύνθε δία έγω, σώζειν (δε Φεραίων πόλλοι 
ξένοι σοι), µη αναμωνήσης µε κάκαν. 

λαδών' τὰ μὲν γὰρ κοῦφα τοῖς νικῶσι, τν 

ἵππους ἄγεσθαι, τοῖσι ὃ ἀθ τὰ μείζονα 

νικῶσιε, πυγμὴν καὶ πάλη», βουφόρθια" 
.] δα »” ε/ ο. 4 νο λ 

7 υνη ὃ) ἐπ᾽ ἀυτοῖς ἑνπετ εντυχοντι δὲ 

ἀισχρὸν παρεῖναι κέρδος ἦν τόὸ ἐυκλεές. 

αλλ’, ὥσπερ ἔῆπον, σοὶ µέλειν γυναῖκα χρή’ 

ὂν γὰρ κλοπαίαν, ἀλλὰ σὺν πόνω λαθὼν 

ἥκω" χβόνω δὲ καὶ σύ µ ἀννέσεις ἴσως. 10550 

ΑΔ. Ὁύτοι σ ὠτίζων, ὀνδ ἓν ἐχθροῖσιν τιθεὶς, 

ἔκρυψ ἐμῆς γυναικὸς ἀθλίους τύχας᾽ 

ἀλλ᾽ ἄλγος ἄλγει τοῦτ ἂν ἦν προσκείµενον, 

ἐίπερ πρὸς ἄλλου δώμαθ ὡρμάθης ξένου" 

ἅλις δὲ κλαίειν τὀυμὸν ἦν ἐμοὶ κακόν. 1060 

Τνυναῖκα ὃ, ἔί πως ἐστὶν, ἀιτοῦμαί σ’᾿, ἄναξ, 

ἄλλον τι’, ὅστις μη πέπονθεν ὁδ ἐγὼ, 

σώδειν ἄνωχθι Θεσσαλῶν' πολλοὶ δέ σοι 
, ’ . ΄ δα ΄ - 

ξένοι Φεραίων κ” μ αιναμγησης παλώωγ. 

ΤΒΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ, 

γεσεϊνεά Ἰυ :---[οσ {ο ἴ]οςε Ιπάεεά νο σοπαεγεά Ίπ (πε Πρ]ίεγ εχεΓ- 
εἶφες, Τ{ ἵνα» {ο οὐίαΐπ Ἠοίφες; Ὀιί {ο (ηοςε ασαἴη νο Ργογεά νἱοίογίοι 
1η {ῃε ρτεαίοτ, (ρυρ!]ϊσπι απά νυγεςί/ίησ;) Πεγάς ο{ σα[ί]α: απά {ο ίἼεςε ἃ 
ΝΟΠΙαΏ νγας αἀάεςά: ---ΠΟΝ 1Π ππς, νο βδσοσσεάεά, 1{ ν/ου]ά Ώανε Ώδεῃ 
ῶαδε {ο περ]εοί ἐΠῖς σ]οτίους ρεῖζε. Βμί, ας 1 εαἱά, 11 19 Πἱ {πε ννοπιαη Ὦε 
ἃ ο.γε Πίο (πες: {ου 1 απΏ οοἵηε ποί Πανίπς ουίαϊπεά Ίετ εἰαπάεςίίπε]γ, 
Ὀυἱ ψἰ(α ]αρογ: απά ΤΠ εἶππε ίλοι ἴοο γ/]! ρεγῃμαρς οοΠωππεΠ πηε {ος Ἱτ. 

ΛΩΜΕΤΟΕ. Νοί Ργ αηγ πιεαης βΙἱρῃίίησ {Πεε, πεἰίπετ αεσοουη(ἶης ἴοε 
ἄπιοηρ ΠηῖΠο εηεη]ίε», ἀῑά Ι οοποθα] {Γοπῃ {πεε {πε άΠΏαΡΡΥ {[αΐε ο{Γ ΠπιΥ 
ψ]ίε: Όιί ἰΠ]5 γνου]ά Ἠανε Ῥεεη στ]εΓ αἀἀεὰ (ο στίεί, ΙΓ τοι Παάδίσοπε 
(ο έχε Ἀοιιδε ο{ αποίΏεγ Ἠορί ----απά {ο ππε ἴί ψ/ας οποιςσ] {ο γγθερ οΥοτ 
τηῖηε ΟΝΗ Ἰηἰε[οτίυπε. Ῥιί ας {ο {Πίς οπιαη, Ι Ώεφεες] {πεε, Ο ΚΙπρ, {έ 
1ἱ ὂε Ἱη αγ αγ Ροδε]ῦ]ς, Ὀἱά 5οππε οἰἶεγ ο{ (πε Τ{ενεάἰίαῃ, (ν/]1ο Πας 
ποί δη Πεγεὰ ν]γαί 1 Ἰχανς,) ἰακο οαγε οἱ πετ, ({ου απποησεί {λε ΡεοΡρ]ε οί 
Ῥ]έτα ου Ἰαδί πιαΥ Γἱεπάς,) 1εδί ίποι γεπα]ηά πιε οἱ Ω)Υ γ/οΕ». 

1006. ἀτιμάζων ε]νο[άκίρ, Ταςσοάτῖᾳ, 1057. ἄθλιος Ῥοῖης οἴ(μου ΟΕ ἴννο, οΓ οί 
Α]άπις, οἵ όπιπες ἀμίο Ῥατηόκίαπι. Όοί- τες {ογιηϊηα{ἶοπε, βανε ἴο {ιε ροεί ια 
τρέπά πα ἀτίζων νά έτιιπί εἴ βοά]ΐσετ οἵ 
Ῥότίης, εἴ λος δοΓρί πι ο»! 1π Εγασπηόιι- 
το ΜΟΙ μή] (άυ]α. η Μαςόο Ετιιάη- 
πἱρο. Ἰοίπάο, Ρο ἐχθεοῖσιν, 6πυπεΒ ουἱ- 
εόπος Μιεστανἰόπανα ρταοθάόμῖίος έκ- 
1Η 06ηῖ ἀισχροῖσι: θ)ογὰϊα εογνάνΙῖ ἄη8 
(όάες Ῥατιεϊέιικίς, ϱτ10. Μονκ. 

ΠΙΘΟΏΦ ΟΓ ΟἸιοοδίης Ὀοδίνθομ ἀθλίας απά 
ἀθλίους: Ἆθ ρτθ({ογτθά {νε Ἰαἱἴος, ἴναῖ τε 
οριισσγὰ μιὶσ]ξ ἓνε ἀθοίάςεα]γ γη «ὖχας. 

1058. Μοη]ς ᾳποίος ἴ]ιο τόσα δ», 691, 
ἐπὶ δ) ἄλγεσιν ἄλγεα κεῖται. ΒΘΙΠΗΙΙαΣ, ἴοος 1 
8Η αχριθες]ο» 1η το Ῥλαήδεανεγ.οδύ, 
ἔκ γὰρ ἄλγιυς ἄλγος ἀθ. 



1066. ἘΥΡΙΠΙΔΟΥ 

1066 |- -ἰ---ἰ--Ιν «Ι--ἰον 
» -ιν -]- -» -ᾖν -[» ω 
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Ὄνυκ ἂν δυναΐµην, τήνδ, ὁρῶν ἓν δώµασιν, 

ὥδακρυς ἔῆναι' μὴ νοσοῦντί µοι νόσον 

προσθης' ἅλις γὼρ ξυμφορῷ βαρύνομαν. 

Ποῦ καὶ σρέφοιτ΄ ἂν δωμάτων νέα γυνή 5 

--]--[--]ν-]»-ίν» 
--ἷν -ἷ--ίν-]ν-Ιν- 
--ἰν[γτ]ν-]--ἷν - 

1070 | ν «1» -ἴ--ἰν-ἴ--ἰν 
--ἰν-[--]ν -ἰ--]ν- 
[οτί -ἷ- τἷν σἴ--ἷνν 
--ἰ--ἷν -ἰν-ἰν-Ιν- 
--ἷνᾖτν τιν ἷσ-]ν 

1015 |--]» -||- -ἰν ---Ι»- 

/ λ πλ 9 . Δ / , 

Νέα γὰρ, ὡς ἔσθητι καὶ κόσµω πρέπει, 
3 . ” 3 «όν . 

ΣΙότερω κατ ὤνδρῶν δητ ἔνοικῆσει στέγην» 
ω Ν 

Καὶ πῶς ἄκραιφνης ἓν νέοις στρωφωμένη 

ἔστωι; Τὸν ἠθῶνθ, Ἡράκλεις, ὂν ῥώδεον 

ἐίργειν' ἐγὼ δέ σου προµηθίαν ἔχω. 
», 6 

ὪἩ τῆς Φανούσης 9άλαμον ἐισθήσας τρέφω 

Καὶ πῶς ἐπεισθρῶ τῶνδε τῷ κείνης λέχει: 

ΔιπλΏν φοθοῦμαι µέμψι», ἔκ τε δημοτῶν, ν-|ν-]--ἰν-ίν-ιν- 
΄ Φα 4 ν.δ άν / 

μή πις µ ἐλέγξη, την ἐμὴν ἐνεργέτι --ἷν -|- -[ν ν-ινν 

προδόντ, ἐν ἄλλης δεµνίοις πίτνειν νέας" ω -|ν -]- -ν -[[» -]ν - 

--ἰν-ἷ--ἷν-ἷ- -ἷν- 
πολλὴν πρόνοναν δεῖ µ ἔχειν. Σὺ ὃ’, ὦ γύναι, 1050 |--]--ἰ--ἰν-ἰ» -|ν . 
καὶ τῆς 9ανούσης (ἀξία δέ µοι σέθειν) 

πο το 

ΤΕΕ, ΟΒΡΕΗΕ, ΑΝΏΌΏ ΕΝΩΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Ουκ αν Συναίµην; ὄρων τήγδε εν δώµιασι, εἶναι αδάκρυς᾽ µεη πρόσθης νόσον μοι γοσούντι" γαρ ἅλις 
βαρύνομαι ζύμφορα. Και που δώµατων ἂν νέα γύνη τεεφοίτο» Γαρ νέα ὡς πεέπει εσθήτι και κόσ- 
{κῶν Πότερα εγοικήσει δήτα κάτα στέγην άγδρων 5 Και πως, στρωφώμενη εν γέοις, ἔσται ακραίφ- 
1ης Τον ἠοώντα, ρακλεις, ου ῥάδιον είργεω’ δε ἔγω ἔχω προµήθιαν σου. Ἡ τρέφω εισσήσας »ά- 
λαμον τηςιβαγούσης» Και πως επείσφρω τήνδε τω λέχει πείνης5 Φοδούμαι δίπλην µέμψι, τα 
εκ δήµοτων, µη τις ελέγἔπ µε; πεοδόνγτα την έµην ευέργετη, πίτνει δέµνιοις άλλης γέας" και 
της Φαγούσης; δε άξια σέθειν οι) δει µε ἔχειν πόλλην προγοίαν. Δε συρω γύναι, 

ΤΡΑΝΒΘΙΑΤΙΟΝ. 

[Ηεαοίπρ α ᾖεαων οἱσὴ. 11 «επου]ά ποί ὃε αδίς, Ὀε]ο]άίηςσ Ἠετ Τη {Πε ρα- 
]ασε, {ο γε[γαϊη {Τοπῃ {εατε: αάἀ ποῖ α5οτε {ο τηε αἰγεαάγ 5ο{6: {ος 1 οπ1 
δι/Πεἰεπί]γ πεϊσΏεά ἀοινΏ γη πιίδεςγ ! 

Βερὶάες, Ψηεγε ἵπ (ηε Ἠοιίδε «ΔΏ 4 γοίης ΨΟΠΙΒΗ ὃε Ιοάρεά ὃ Ἐογ εἶε 
15 γοιης, ἃ5 5ο εγῖποες ὈΥ Ἰετ ραγΏ απά αἱγο, ΦΏ]]9Ώε τεεὶάε (Πεη ἵω 
ἴπε πεη΄ς αρατίπηεπί } Απά Που", αὈϊάίησ απιοης γουησ Ίηεη, 1 εἶε 
τεηδίΏ ππάθβ]εά } Α πιαη 1η (Πε Ρτίποε οἱ Π{ε, Ἡέτοι]ἒς, ἵέ 15 ποί εΔΡΥ 
{ο τεδίταίη :---θι{ 1 Ώαγε {ογε-οοηδιάεταί]οη {0Σ {Πες. 

Οἱ εαηΏ 1 ρτον]άε {ος Ἠετ, Πανίηρ πηαάε Ὦετ επίεγ {Πε «Παπῦετ οί Ώευ 
νο 19 ἀεαάὸδ Απά πουν [1η απι αἶγ εχρτεςσῖοε οὗ έλε ρτεαίεδέ απιυιΠέπς- 
πέος.] οαη 1 Ιπίτοάαοε {Πίς ΨοπηαΏ 1ηίο {Παί οπε”5 Ῥεά ὃ 1 {εατ (πγοί[οἰά 
Ῥ]απιε ; Πγςί {Γοῖη {πε οἰ{ίζεης,]εδί ΑΠΠΥ οπε οοηγ]οί τηε (Πανίησ Ρείγαγεά 
ΤηΥ Ὀεπείαςίτεςθ) οξ ]1γίηρ {Π έωε Ῥεά ο{ αποίῃετ γουίμίπ]-οπες ---- πεχί, 
{ου/αγάς ιηε ἀεαά, ({ου οε ἶ5 ΨοτίΏγ ο{ νεπεταίῖοη {γοπη πης;) 1 ουσΏ! {ο 
επἰεγίθ/]ηΏ στεαί τεδρεοί.---[4άάτεσείπρ έ]ε /οπια[ε.] Ῥαΐ ἆο ίοι, Ο]αάψ, 

1066. ἄδακρυς ἔἴναι, Η{ΕΓαΙΙΨ, ἔο ὃε ἔεατ- 
1ε58, ἐἶῑί 15, ἐο το/γαἴπ /Τοπη δΙιεάἀίπρ έεαγδ 
ΟΓ έο αὐείαϊπ /τοπι ιεεερίηρ.. : 

1067.Μα:ίρήα, «ομίτατγ ἐο αἲ οίπετς, 
Ἰμ38 συμφοραῖς ἵπ ἴλς ρ]αγαὶ παπιΌετ, 

1068. ποῦ τεέφοιτ' ἂν, Μίετα]1γ, /ιθι οαη 
ε]ιο ὑᾳ πουττρ]εά οἱ {εα "Ίιεγε «απ δ]ιο ὂε 
ὑοατᾶεά απά Ιοάςεαἳ ἴπιυ]αί ρ]αεο οαπ 8]ι6 
ὕε ἀϊεροδεά ο/, οἳ πιαϊπἰαϊπεά« ὙΓακεβε]ά 
εοπ]εείιιγεά στρέφοιτ᾽ ἂν,--ΒΡεςεϊοιιδΙγ 6- 
ποισῇ Ιηάεεὰ πΙΗ αἡΗδίοἩ {0 στρεωφωμµέ- 
Τη γετες 1074, 9ε]ου;. 

μα Ἡλ, 

1069, Τ4δοατ απᾶ Α]άῑς ρἵνθ νέα, Ὀαά- 
Ιγ τ---πιοδί οίπεσς Πᾶγε νέα γὰρ ὡς, ἐσθντι 
ἔκς., Γαυἱ{γ 1π τε Ρυποίἰμαἴῖοη οΠ]γ. 

1079. Βααπάίέπτ (Πέ νιάέτατ) ργαρο- 
ϱ{ 510 ἁμιφὶ, Ἡῖς οἳ {η{τὰ, ν.10Τ9. ΛΤοΝΚ. 

1074, Α]άῑιδ {εχί, απά ἰἶναί οΓ 119 {ο]- 
1οννοις, ἵβ ηθγθ πιοδί οοσγαρί, {λεῖς τεαά- 
ἵηπρ Ῥείης---ἒις Φάλαμον βήσας. Ἰάμ5ρτανο 
εά](ρᾶ ----άλαμον ἐισθήσας, 6ΟΠΦΕΠΕΗΗΡΙΥ 
γη ε]ι 1 δεατ, οαμά «ενεια) ΜΑΡ. ῇ 

1076. Έος πίτγευ, ἴπο οΟΠΙΙΠΟΠ 1εοί198 
Ἰθγς 18 πιτνεῖγ. 



ΑΛΚΗΣΤΙΣ. 1051. ”7 

ἅγιέ ποτ ἓν σὺ, τὰύτ ἔχουσ᾽ ᾽Αλκῆστιδι --ἰ--ιν -[» -]--]νν 

μορφᾶς µέτο ἴσθυ, καὶ προσΊϊξαι δέµας, . {τιν κιν -ἰν -Ι--ίνν 

᾿Οίμοι' κόμιζε πρὸς εῶν ἀπ ὀμμάτων --ἰ.-ιν -Ι-ν -ί»- 

γυναῖκα τήνδε, µή μ' ἕλης ἠρημένον. υ-ινν-ν-]- -ἰνν 

Δοκῶ γὰρ, ἄντὴν ἔισορῶν, γυναῖχ) ὁρῶν 1085 |» -ἰ- -|- -ἰν -ᾖν -ἰ-- 

ἐμήν' 9ολοῖ δὲ καρδίαν’ ἓκ ὃ) ὀμμάτων ν-[ν -[» -» -Ί--ίν« 

πηγαὶ κατεῥώγασυ. ὸΩ τλήµων ἐγὼ, --»-|--ιν---ι-- 

ὡς ἄρτι πένθους τοῦδε γεύομαι πικροῦ. --ν---Ιν-ιν-ί-- 

Χο. Ἐγὼ μὲν ὂνν ἔχοιμ ἂν ἐν λέγειν πύχην' υ-Ιν-» -Ιν-ίν-ιν” 

χρὸ ὃ’, ὅστες Εἲ σὺ, καρτερεῖν 9εοῦ δόσι». 1090 |- -ἰν -Ι» -ἰν “Ίν-ιν» 

ΗΡ, Ἐι γὰρ τοσαύτην δύναμιν ἔἴχον, ὥστε σΏν --ἰν-|-ν νι» ιν -Ι-- 

ἐις φῶς πορεῦσαι νερτέρων ἔκ δωμάτων --ἰν-ἰ--»-|--Ιν- 

γυναῖκα, καί σοι τήνδε πορσῦναι χάρη. ν -[» -- - |ν -- -]νν 

ΑΔ. Σώφ᾽ ὀῖδα βούλεσθαί σ᾿ ἄν ἀλλὰ ποῦ τόδε; |ν-|» -{- -ἰ- -ἵν-Ι-ν 

Ὃνυν ἔστι τοὺς Φανόντας ἓις Φάος μολεῖ). 10950 |- -ἰν -ᾖν -[» -ᾖν -” - 

ΗΡ. Μή νυν ὑπέρθαλλ), ἀλλ ἐναισίμως φέρε. - -]» -]- νι. κιν 

οὐ 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΠ, ΑΝΏ ΕΝΟΙΙΦΗ ΑΟΟΕΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ὅτις πότε συ ει, έσθι εχούσα τα αύτα µέτρα µόρφης Αλκήστιδι, και προσηΐξαι δέµας, Οίμοι) 
κοµίζε προς θέων τήνδε γυναίκα ἁπο όριµατων, µη ἕλης µε Πρήμενον' γαρ δύκω είσορων αύτηνν 
ὅραν έρεην γυναίκα δε 3όλοι πάρδιαν’ δε εκ όµεµατων πήγαι κατερρωγάσι. Ὦ τλήµεων έγω, ὡς ἀρ- 
τι γθύομαι τούδε πίκρου πένθους. ΧΟ. Έγω ουχ αν εχοίµι µεν λέγειν ευ τύχην’ δε χθηι ὅστις συ 
ει, κάρτερειν δόσω Φέου. ἩΡ. Γαρ ει Είχον τοσαύτην δύναμιν, ὥστε πορεύσαι σην γυναίκα εκ. Υέρ- 
περων δώμα των εις φως, Και πορσύναι σοι τήνδε χάρυ. ΑΔ. Σάφα οίδα σε αν βουλέσθαι' ἄλλα που 
τόδε; Ουκ έστι τους Φαγόγτας όλειν εις φάοςε ἩΡ. Μη νυν ὑπερθάλλε, άλλα φέρε εναίσιµκως. 

ΤΠΑΝΒΘΕΑΤΙΟΝ. 

ννἈοξόεγοτ αἱ αἲΙ (ποι ατῖ, Κηονν, ἐἶιαί ἴποιι Ὠαςί {Πε 5απιε εἶ7ε οἵ ρει5οῦ 
ν Αἱοόφιί», απά γεβεπθ]εξέ Πεν ἵη 9παρο, [ Βιγοίς ἐπίο {εαγ». } 

[Το Πέτειἰδε.] ΑΙ πε! Ἐεππογε, ΡΥ {χε (ος, 15 ννοπιαΏ {Τοπι Ῥε- 
{ογε πχἶπε 6γςς, εδί (Ίου ἀθδίγογ Πο αἰγεαάγ ἀερίγογεά. Έου πιεἰπίηκς, 
νΏευ 1 ]οοἰς προῃ ες, εἶλαί Ι Ῥε[ιο]ά ΠιΥ νηϊζε: απά Τί ασ](α{εδτηγ Πδαγί 
απά {Γοπη πη]ηο εγες {Πο σίγεαπη» Ὀγοα]κ {ογία! Ο άπΠαΡΡΥ ππε, Που Ιαί6- 
1γ λανε [ Όεεη πιαζε {ο {ανίε (Πὶς Ὀτίεγ στίε{! [βἱσ]ι απά ἰαπιεπί.] 
Οπου. [ζοπδο[ίποίν {ο 4ἀπιέίι.] 1 οαηποί Ἱπάεεά ερεαῖς νε]! οἱ (ἴιγ 

{οτίαπε: Όαί 1ὲ Ὀεμονες ίμεε, νηαίενετ ἰοι ατί, {ο Όεαυ - γι] -βΓπιηεΒς 
ἴῃε ἀῑδρεηβαίίοη οΓ Ώεανεη. 

Πεκουις. [9 ήπρίν.] ου που]ά (ἶχαι 1 Παά «ποΏὮ Ῥοΐψετ, αξ (ο Ὀτίησ 
ἵἩγ οοηβογί ασ] {ροπη ἴ]λε Ἰη{εγηα] πδη»ίοΏ Ἰπίο {πε ΠρβΗί, απά {ο γειι- 
ἆεν {θε ἰ]λὶς φετν]σε! 

ΆΡΜΕετυς. / εἰ] Ίκπουν 1 (ναί (Ίχοα Παρί ενα ννΏ]]: Όαί Ἠοιν σαη {μῖς Όε) 
Ι{ 19 ποῖ ροβίθ]ε {ου {ιο ἀεαά {ο οοπ]ε Ῥασ]ς Ἰπίο {ἴνε Πσ]ιί. [ 1Γεερς.] 

ἩΠκκπουιας. Ώο ποί, ΠΟΥ’, εχοεεά αἰἰ Ῥουπάς,----Όαί Όεατ 1{ ἀεοεπί]γ. 

1081. ΜοβιΜΘΕΒ. απά αἲ] ένα οασ]γ οἆῖ- 
ουδ Ἠανο ταῦτ',--- Μαδρτανο απά Οαἶς- | λαν, ἔ]ιε ὑ]αε]ς )ΐος ο) ἔ]ιε οι Ε16-ῇΑΙ. 
{ουά, τἀντ’. Μαιι]ήε µετο οά]τοά τἐύτ’,) 1090. Εος ἐῖ σὺ, Τγνν)Η(ξ οοπ]εοίητοἆ 
έαάοπα, νὶρ]!]γ. Γ ἐστί. Τη Τ4κσαι Ἀ {οχί σὺ 8 ναπίηρ. 

1084, Ἱαδσαχ ας ἠρτημένου---α τοαῖπρ 1091. Α]άπς απᾶ 8οπιθ οί 116γ5 μανε ε- 
Ἐγ Γν)Εί αρρτονεά. Ὦ πκκεβεὶᾷ ΡΤορο- χον ἐκ Διός. Ντουκ ποίῖσες {ναί (πε πηθαυ)- 

864 ὑσσημένον, Ὀὲ 411 6 ἔχης ἠρημένον. 1ηρ ΟΕ ἐι γὰρ ἔἴχον ἵδε -ὁ πᾶπι {1 ἴπὰπα Πιαῦό- 
1086. Ποςομίας οκ ρ]αίῃς θολῶσαι Ὦν ) ΤΕΙ, νΙιρΥθης ἔι γὰρ ἔχοιμι, Νοι]ὰ βἱρηί- 

ταράζαι, σκοτίσαι:---ἀθεϊνῖης {ἶνε νευ)ν Θο- ' η  ᾶπι 6 ἐπὰ να Ιιάδεαπι.) 
λύων ἐέωύο, (Ροἱη θολὸς, οἱ νήσο ϱἴνςςρ, 1096. ἆμαςοατοπὰ Αἰάῑδ μανο ὑπέρξαιν. 

ἴινο εἰσπὶβοαίϊοη {0 Ὦ6---τὸ τῆς σηπίας µέ- 



πΏ 1097, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΑΔ. Ῥαου παραινεῖν, ἢ πωθόντα καρτερεῖν. - -ᾖν -|- -[ν -ν -ἰν - 

Ἅ-ἰν-]--ἰ--ἰνἠ-- 
.ἶν]ν-ἰ--ἷ- -ἷ-- 

μ1οο]ν-|ν-ἰ- {»-ἲνἰ»' 
ΗΡ, Τί ὃ ἂν προκόπτοις, ἐν φέλοις ἀεὶ στένειν } 

ΑΔ. Ἔγνωνα κἀυτός' ἀλλ ἔρως τίς μ’ ἐξάγεν. 

ἩΡ. Τὸ γὰρ Φιλῆσαι τὸν «ανόντ ἄγει δάκρυ. 

ΑΔ. ᾽Απώλεσέν µε, κἄτι μᾶλλον ἢ λέγω. υ-]ν-[ν-ιν -ἷν -ἰν- 

ΗΡ. Γυναικὸς ἐσθλῆς ἤπλακες' τίς ἀντερεῖ: »-ἷν -|--ἰν-Ιν -ἰ-- 

ΑΔ. Ὥστ' ἄνδρα τόνδε μηκέθ᾽ Ίδεσθαι βίω. - -[ν -[ν -|--|- -|ν- 

ἩΡ. Χρόνος µαλάξει, νὸν ὃ) ἐθ ἠδᾷ σοι, κακόν. υ-ν-[--ἰν -|- -[κν 

ΑΔ. Χρόνον λέγοις ἂν, ἓν χρόνος τὸ κατθανεῖν. 1105 » -[ν -ᾗν -]ν -ᾖ» -]» 6 

ΗΡ, Γυνή σε παύσει, καὶ νέου γώμµου πόθος. ν -]» -]- -]» -ᾖ» -]» ν 

--ἷνἰν-ἵν -ἴν-ἰν- 
--ἰκ-ἰν-ἰν-]- -ἰεν 
--ἷν-[--ἷν-|--ἷνν 
--ἰνἷν -]ν-]ν-ἰ--- 
-«]κσ]ν-ἷν -ἴ--ίν- 

ΑΔ. Σίγησον ὅἷον ἔγπας 5 Ὃυνκ ἂν ὠόμην. 

ἩΡ. Τί δ; Ὃνυ γαμεῖς γὰρ, ἀλλὰ χμρεύσεις μόνος; 

ΑΔ. Ὃυκ ἔστιν ἥτις τῷ δε συγκλιθήσεταν. 

ΗΡ. Μῶν τὴν 9ανοῦσαν ὠφελεῖν τι προσδοκας. 1110 

ΑΔ. Κείνην, ὅπου πέρ ἐστι τιμᾶσθαι χρεών. 

ΤΗΕ  ΟΒΡΕΕ, ΑΝΡ ΕΝΕΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ.΄ 

ΑΔ. Ῥάον παβαίνειν, η παθόντα κάρτερει. ἩΡ. Δε τι αν προκόπτοις, ει Φέλοις στένειν ἄει} ΑΔ. 
Ἐγγώχα και αύτος' άλλα τις έρως έζαγει µε. ἩΡ. Γαρ το φιλήσαι τον Ξανόντα άγει δάκρυ. ΑΔ. 
Απώλεσε µε, και ἔτι μάλλον η λέγω. ΗΡ. Ἠπλακες ἔσθλης γυναίκος' τις άντερει» ΑΔ. Ὥστε - 
τόνδε άνδρα µήχετι ἠδέσθαι βίω. ἩΡ. Χθόνος µαλάξει κάκον, δε νυν ἐτι ὕδα σοι. ΑΔ. Χρόνου αν 
λέγοις ει το κάτθανειν χρόνος. ἩΡ. Γύνη παύσει σε, Και πόθος γέου γάμου. ΑΔ. Σιγήσον' δίον ἔί- 
πας; Όυκ αν ὤομην.ΗΡ. Δε τι} Γαρ ου γάμεις, άλλα χγρεύσεις μόνος» ΑΔ.Όυα ἐστι Ἶτις συγ- 
κλιθήσεπαι τώδει ἩΡ. Μων πρόσδοκας ώφελει τι την 9αγούσαν } ΑΔ. Κείνην, ὅπου περ έστι) χρέ- 
αν τιμάσθαι. 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

ΑΡΜΕΤΟ.Τ ἶ5 οαδῖθτ {ο εχλοΓί, ίπδη ἵη ευΠετίησ {ο επάμτε! Ἡσπου- 
185. Βυΐ ναί αἀναπίασε οαη8ί {μοι τεαρ, νε 1{ ποια Ίἶ]κε {ο στοᾶΏ {ου 
εγετὶ ΑΡΜΕΤΟΝ. Ι Κπονν {Παί ίοο, πηγσε]{:---Ριί α οεγίαίπ ΠΜ] πρ ἱπιρε]β 
Ίηθ. ΠΕκουιΕς. ΑΥ, Ίούε {ος οηε Ψ]ιο ἶ5 ἀεαά ἆταπης ἴἶιο {ίεα;. 

ΑΡΜΕΤΟύς. [ Βεαέῖπρ ᾖῖ νοδοπι.] 916 Ίας ἀεδίγογεά πια, απά 511] πιογε 
ἴπαη Τσαη εχργεε»! Ηκεκουιες. Του Ἠαςί ]οδἱ απ εχοε][εηί νΙ{ε:--- πο 
νν]] ἀεηγ ἵιὸ ΑΡΜΕΤΟς. 9ο {λλαί (Πὶς π]αη κοσμο, ἠϊπιδε[{.] 19 πο Ίοησες 
ἀε]ισ]ιοά ντ] {ΕΙ Ἡσκουι Ες. ΤίΠιε γη] δοίιεῃ (πε εγ]], Ὀαί αἱ ργεδειέ 
1ἱ 15 θ{11] 1η 1ί8 νίσοτ οἩ {πεε ! 

ΑΡΜΕΤΟύς. [ἱρμίπρ.] Τιπιε ἴἶλοι ΠΙαΥΕΕί 8αγ, ἹΓίο ἀῑε Ώο απιε! Ηεπ- 
ουιΕδ. Α (ο η] ουΓε (Πες, απά (1ε ἀεεῖγε ο{ α Π6ΕΥ/ πιαγγίᾶσε. ΑΡΜΕ- 
Τύ8. Πο]ά (Πγ Ρεαοε:---Ψ]ιαί 5αϊάεςί (που ὸ 1 σου] ἀ ποί Πάνε εαρροβεά 14! 

Ηεπουτε». Βαΐ νΏγ } Έοτ ν]έ (πο ποί ννεὰ, Όυί Ιεαὰ α ννάονεά Ιίε 
α]οπεὺ ΑΡΜΕΤυς. ΤΠετε 18 ποῖ α Ψ/ΟΙΠΘΩ Υπο οἶναί] 11 νν 11 ἐ]λὶ5 ΠηαΠ ! 

Πκπουιες. Ὠοεί ίποι ἱπιαρίπε {αί ίπου ατί ἵη αἀσᾗί Ρεπεβίϊηρ Ώετ 
νο ἱ5 ἀεαά ) ΑΡΜΕΤΟΡ. Ηετ, γ/ΙλεγεςοενεΓ δἷιε ἶς, 1 απι Ὀουπᾶ (ο ΠΟΠο: { 

1099. Επιρ]εγ τε]εοίεά μ’,--Δνονγεά- 
1γ {ου πο οίιθι τθᾶβοὮ ἔπαη Εἶναί εἶνα ΠΕ11 
{ωος πηὶρηί Ὀε απ ἰαπῦς, απά {ιο νγ]οῖθ 
νεγεο α ΡΏΓε Ιαη]ρίο. ΜοηΚ 8αὖΥς: «{άΐθ- 
οἳ ἰάπιῦΙΠῃ {όγο πιπηεγοδἰότεπη : ηες {- 
1ΠὀΠ Αἴῑδις 6ββοπι όπηπος Πι]άδηιοάϊ νει- 
{ου]08 βο[οϊ{άτε 1ος {έοἷί Εἰπιρ]δίιις. 

1104, Τη Τλαδσας, Αἰάῑις, απᾶ ο 1/1οΏβ 
56ΠεΓΑΙΙΥ, ας νε]! ας 1η ΜΟΡ., 1ου ἶ5 πο 
οΟΙΠΙΗᾶ Ἰηδογίθί] Ὀδίνίεθῃ σοι αιά κακὸν. 
ιο ναηί οῇ ἰλῖς ΟΠ) ος οοβίΟΠ5 κακ- 

ὃν {ο Ὦο ένα ποπιῖπα(ἶνε {ο ὑδᾶ,---Ἱπείοαά 
οΕ{11ε ασαιικα{ἶνθ α{ἴεΓ µαλάξει. Ναἰε]κε- 
παςς απά ΊῬοιβοῦ οοπίεµά {ος {11ο οοπι- 
πια:--Βἱοπιβε]ά αἀνοσαίες 1{5 οΠΙΙΦΙΟΠ; 
οοΠΏ({αΣΥ {ο ἴἶιο ορΙη]οπ οΓ ΜΕοηϊς. | 

1108. βοπιε ΜΒ 5. Πάνε χηρεύσει λέχος: 
1 5σαν. Α]άῑβ, απιά α]λ.οί]ες ο41{οῦ» οκ- 
εορί Μιιβστανο, Θαἱδίοτά, απά Μαϊιία», 
ϱἱνθ χηςεύεις µόνος. Ἡϊ οιλ]ς ΡΓοεί6{Γ8 εν 

{το ἴθηρο,----Ιηκίαποίηρ έἶιε 'εαγρέγε 
"ναρί], ἄνοι ἵν. 99. 



ΑΛΚΗΣΤΙΣ, 1119. "9 

--ᾖν -[--ίν -]--ἰ-- 
--ἰν-ἰν-ἰκ-ἴν-ιν - 

Ἡδ. Αινῶ μὲν, ἀμῶ' µωρίαν δ) ὀφλισκάνεις. 

ΑΔ. Ὡς μήποτ ἄνδρα τόνδε νυμφίον καλῶν. 

.ἰνν]--ἰν-ἷ--ἰ-ν 

.-ἰν-]--ἰ--ἷ---- 

.-ἷν-ἰ--]ν-ἷ--ἷν- 
--ᾖ-ἷ- - εἲν-ἰ»» 
--ἷν-ἷ- -ἰ--ἷ--ἰ»- 

ΑΔ. Καὶ ὁρῶν γε, λύπη καρδίαν δηχθήσοµαν. - -]» -[--ἰν -|- τιν 

ΗΡ. Πιβοῦ: τάχ᾽ ἂν γὰρ ἔις δέον πέσοι χάρις. 11390 |” -ἰν -ν -ἰν -ἰ» -Ι-» 

ΑΔ. Φεῦ. Είθ᾽ ἐξ ἂγῶνος τῆνδε μὴ ̓ λαθές ποτε. -] - -|ν -]- ιν -ἰν ον 

«τμ -]--ἷν-ἷ- -ἷ-- 
.-ἰν-ᾖ--ἰν-ἶν-]-- 
.-ἰν-ἷ--]»-]ν-ἰν- 
--ἷ--ἷ- ἰν ἷ--ἷνν 
--ἷν-ἷ--ἰν-ἷν -ἳ-- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ἩΡ, Ανω μεν, ανω" δε οφλίσκανεις µώριαν. ΑΔ. Ὡς µήποτε κάλων τόνδε άνδρα γύμφιον. ΗΡ.Επ- 
ήγεσα» ὀύγεκα εἰ πίστος Φίλος ἄλοχω. ΑΔ. Θανοίμιν πρόδους εχεύην) καίπερ ουκ ούσαν. ἩΡ. Δέχου 
γυν τήνδε γενναίαν εἴσω δόµιωγ. ΑΔ. Μη, άντοµαι σε προς Δίος του σπειξάντος. ΗΡ. Και µην γε ἁ- 
µαρτήσει, µη δράσας τάδε. ΑΔ. Και δρων γε, δηχθήσοµαι κάβδιαν λύπη. ἩΡ. Πίθου’ γαρ τάχα 
χάρις ἂν πέσοι εις δέον. ΑΔ. Φευ. Είθε µήποτε ἔλαθες τήγδε εξ αγώνος. ἩΡ. Μέντοι έμµιοι γικώντε 
και συ συγγίκας. ΑΔ. Ελέξας κάλως' δε ἡ γύγη απέλθετω. ΗΡ. Απείσιι ει χρη΄ δε πρώτα ὅρα, ει 
Χχρέων. ΑΔ. Χρή,σου γε µη µελλόντος οργαίνειν έμιε. ΗΡ. Είδως τι έγω έχω και τήγδε πεοθύµειαγ. 

3 / 3 ων ὅ Δ η 2” / 
ΗΡ. Ἐπήηνεσ, ἀλόχω πιστὸς ουΥΕΝ εἰ Φίλος. 

» / 
ΑΔ. Θάνοιμ’, ἔκείνην, καΐπερ ὂνκ ὀῦσαν, προδούς. 

1116 
- / 

ΑΔ. Μ3, πρὸς σὲ τοῦ σπείραντος ἄντομαι Διός. 

/΄ 

ἩΡ. Δέχου νυν ἔἴσω τΆνδε γενναίαν δόµων. 

ΗΡ. Καὶ μὴν ἁμαρτῆσει γε, μὴ δράσας τάδε. 

ΗΡ. Νικῶντι μέντοι καὶ σὺ συννικῶς ἐμοῖ. 

ΑΔ. Καλῶς ἔλεξας' Ἡ γυνὴ ὃ ἀπελθέτω. 

ἩΡ. Απεισιν, ἐν χεή΄ πρῶτα ὃ, ἐν χρεὼν, ὅρα. 

ΑΔ. Χρὴ, σοῦ γε μὴ μέλλοντος ὀργαίνειν ἐμέ.. 1125 

ΗἩΡ. ἘΕιδώς τι κἀγὼ τήνδ ἔχω προθυμία». 

ΤΠΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Ἠεπουιεα. 1 εοπιπιεπά ἰμαε Ιπάεεά, 1 οοπιπιεπά {πεε: Ῥαί ίἶλοι γῖ]ί 
Ἱπουγ {Πε ἱπεραίαίίοη οἱ {ο]]γ ! 

ΑΡΜΕΤΟΕ. {τει έἶιε ιἐπιοδέ ἴπιαί[εγεπεο.] ΑΝ Ὀείπο πενετ αὈοιί το σα]ἱ 
Επί π]αη Ὀγιάεστοοπη! 

Ἠκκπουιες. [ 4ο οοπιωιεπά {πεε, Ὀεσαιδε ἶλοι ατί α [αι {α] {γιεπά {ο 
(1γ ννΙ{ε! ΑΡΜΕΤύς. ΝΙαγ 1 ἀῑεννίεῃ 1 {ογδαΚε Ἠος, αλ]λούρῃ 5ε ἶ5 Ώοί ! 

Πκκουιες. [ Ργεδεπέῖπρ ἐ]ιε ἰαᾶν ἐο 4ἀπιόέμς.] Ἠεοεῖνε, πονΥ, ἰΠ]5 ποῦ]ε 
Ψ/ΟΠΊΒΗ Ιηίο {γ Ἀουβε. ΑΡΜΕΤΟύΝ. [ Ας[ιδίηρ {ο γεοεῖοε ᾖογ.]Ώο ποί, 1 Ὀε- 
5εεοῇ ίἶεε ὈΥ 7 ονε ίΠΥ δἶτε. ἨΠσεπου]ες. Αιιά γεί, η 5οοίΏ, φέ έοι Όε 
αοίἶησ τοησ,ΙΓίποι ἀοεςί ηοί ἐίδ! ΑΡΜΕΤΟς. Απά ὈΥ ἀοΐπσ 1έ Ιπάθεᾶ, 
1 εἶια]] ρΏανν ΠΙΥ Πδαγί νη(Ώ 6οτγον/! Ἠσπουτες. [Επίτεαἰϊιποϊν.] Ώε Ρεί- 
ευαάεά: {ου ΡρετΏαρς (5 {αγοΓ ΠΠΔΥ Ῥτουε ἵπ βεαδοπ{ ΑΡΝΕΤύΕ. Λας] 
ἨγΓου]ά ἐἶλαί (οι Παάδίπεγνεγ Ώογπε πετ οβ[γοπι {Πε οοπἰεδέ! Ηεπουϊες. 
Απά γεῖ νε οοπαεΓίης,, έἶχοι αἱ5ο ατί γἱείοτίοαδ! ΑΡΜΕΤΟὖς.Γμοιι 
Ἠαδί «ροκεη ΠαπάδοππεΙγ: Ρα 1εί (πε Ιαάγ ἀερατί! Ηεπουιες. Θῃε 5Ώα]] 
ἀερατί, ΙΕ1{ Ρε γεφυ]δίίε:---Όυί βγεί 9εε ὙγΠείηετ Τί Ώε τε ]ςιίε! ΑΡΝΜΕ- 
τῦς. Π 19 τος] δίίε, 1{ αί Ἰθαδί (ποι ατὶ ποῖ ροῖης {ο ΡΓοΥΟΚε Ππιε! Ἠσκου- 
188. Ῥοβδεδείης α οεγίαῖη Κποι]εάρε 1 Ώανε ἵπ {αοί είς Ιπο]ΙπαίΊοη ! 

1116. Εάϊνίοπς ποῖ α {ανν Ιπάσοά Ἰανο μὴ λάδοις: Νταδρτανθ, Εαἱλ[οτά, απά Μαί- 
νῦν, οοπῖτατγ {ο (λε πιθίγες----ΝΤα (λίαν ἵπ Οήή5, μὴ ̓ λάδες. Ἐ γτινΏῖξὲ να έἶνε βγεί 6- 
ΟΟΠΊΠΙΟΠ ΥΠ 8οππε 188. ρὶνεβ γεγναίων 
αρτεείησ νυν] δύµκων----ἑαίοε ἐιίδισοηπαπι ἴπ- 
{ο ἔῑιψ ποθία πιαπδίοπ, Ἰηδίθεας ο8, ἑα]ες ἐλιῖν 
ποῦῖθ τ6οπιαη ἐπέο ἔλή πιαπκίοπ. 

1117. μὺνπαμ: ος μιάθικίαπά βιάζου, ἆο 
ποέ ἐπεὶοί--- 4ο αεί αρ αἰπδέ πι τοἰδ]ν. 

1191. Ώαδσαί εἀἰ{εὶ μὴ λαξες: Λἱάμ5, 

ἀῑϊου ννηο σανθ μὴ λαξες, ΠΡΙΙΙΥ. 
1135. καλῶς ἔλεξας, ἔ]οι ]ιασέ ποὈἰψ δρο- 

Κετ---έ]ιοι ]ιαδὲ ργε(ἐὲ[ή καἶα. 
1191. ἵπ ΜΤΒΣ. ρατίἰα]]γ οπά Ματιία» 

γε Ες ἄθρει ἵπ ΤΟΟΙΗ Οἱ ὅρα. 
1195. Ἐου ἐμὲ ἵη Ο]5 ης; αἲἱ εσεερί 

Μου] μαγς ἐμού. 



90 1191. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΑΔ. Μίκα νυν ὂυ μὴν ἀνδάνοντά μοι πονεῖς. - "ιν -]- τν -Ί» -ᾖ- . 

ΗΡ, ᾽Αλλ' ἐσθ᾽ ὅθ) ἡμᾶς ἀννέσεις' πιβοῦ µόνον. - -ἰ» -]- -]ν -ν -|- ν 

ΑΔ. Κομίζετ᾽, ἓν χρὸ τνδε δέξασθαν δόµοις. »-ἰ»---Ιν-||--ί-- 

ἨΡ, Ὃυκ ἂν µεθείην τν γυναῖκω προσπεόλοις. 1180 ]|----||--]ν -ν-ἰ-- 

ΑΔ. Σὺ ὃ ἀντὸς ἀυτὴν ἔάσαγ, ἓι δοκεῖ, δόµους. ν-Ιν---ἷν -ἰν -ἰ- - 

ἩΡ. Ἔις σὰς μὲν ὀῦν ἔγωγε 9ήσομαι χέρας. - -ν -ἰν -ᾖ» -» -ινν 

ΑΔ. Ὃυκ ἂν 9ίγοιμι' δῶρμα ὃ) ἔνσελθεῖν πάρα. - -]ω -ν -]ν -|- -]ν ω 

ἩΡ. Τη ση πέποιθα χειρὶ δεξιά μόνη. --]ν-ν -ἰν κι» -ἰν- 

ΑΔ. Αναξ, βιάζει μ ὂυν Φέλοντα δρῶν τώδε. 1195 |ν -ἷν -[- -]ν -ᾖν -[εν 

ΗΡ. Τόλμα προτείνειν χείρα, καὶ «εγεῖν ἕένης. - -|» -]- -[ν -]ν -ν - 

ΑΔ. Καὶ μὴν προτείνω, Τοργόν ὡς καρατόµω. --ἰν-||--ἰν-ν-]ν- 

ΗΡ.Ἔχεις: Δ.Ἔχω. ΗΡ.Ναὶ, σῶζέ νιν καὶ τὸν Διὸς]» -]» -]- -ἰν -[- -]» ν 

φῆσεις ποτ ἔνναι πωῖδα γενναῖον ξένον. --ν-]|--ίν-]--ίνν 

Βλέψον ὃ ἔς ὄντὴν, ἐἴ τι ση δοκεῖ πρέπεν 1140|- -]» -ᾖ- -ἰν -]» -ἰ»- 

γυναικ{' λύπης ὃ ἐυτυχῶν µεθίστασο. ν-ν -]- -ἰ» -ᾖν-]νν 

ΑΔ. Ω φεοὶ, τί λέξως Θαῦμ ὠνέλπιστον τόδε. - -Ίν -|- -ἰν ----ἷν ν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΑΔ. Νίκα γυν’ µην ποίεις ουχ ἀνδανόνγτα µοι. ἩΡ. Άλλα έστι ὅτε αίνεσεις ὕριας" µιόνον πίθου. ΑΔ. 
Κομίζετε, ει χεη δεξάσθαι τήνδε δόµοις. ΗΡ. Ουκ αν μεθείην την γυναίκα πῥόσπολοις. ΑΔ. Δε 
συ αύτος είσαγε αύτη δύόµους,ει δόκει. ἩΡ. Μεν εις σας γχέρας ουν εγώγε Ἀήσομαι. ΑΔ. Ουκ αν 
δεγοίμι" δε πάρα εισέλθει δώμα. ΗΡ. Τη ση δέξια χείρι μόνη πεποίθα. ΑΔ.΄ Αναζ, βιάζει (κε 
ου ελόντα δραΥ τάδε. ἩΡ. Τόλμα προτεύειν χείρα και Φίγει ξένης. ΑΔ. Και µηγ πβοτείνων ὡς 
Γόργονι καράτοµμῳ. ἩΡ. Έχεις} ΑΔ. Έχω. ΗΡ. Ναι, σώζε γιν’ και πότε Φήσεις τον παΐδα Λίος 
Είναι γεγναίον ζένον. Δε βλέψον ες αὐτην, ει δόχει τι πρέπειν ση γυναίκι' δε εύτυχων µεθίστασο 
λύπης. ΑΔ. Ω Φέωρ τιλέζω» Αγελπίστον Ξαύμα τόδε. 

ΤΕΑΝΒΕΑΤΙΟΝ. 

ΑΡΜΕΤΟς. θισσθεςᾷ πετ: Ἱοιγενει που αγί ἀοΐπρ ναί ἶς ποί στα(ϊ{γ- 
Ἰησ{ο πε! Ἠεπου1 σα. ΒΗἱ Ιέπιαγ ὃς που ση] δοπηε Εἶτηε ος οίπετ ργαῖςα 
45: ΟΠΊΥ δε αἀγίθεά! ΑΡΝΜΕΤΟς.Γ Το ἠῖδ Ῥαρε».] Οοιιάασί Πεν Ἱη, 1ΕΙ πηυκί 
γοσεῖνε Πετ Ιπίο ΠΙΥ Ἠουςε! [ ΤἼιε Ῥασεές ργερατε.] Πεκουιες. [ Το 4απιέ- 
έμδ.] 1 νυν] ποῖ ἀείίνετ ουετ 1Ώε ]αἆγ {ο δεγναηί». ΑΡΜΕΤΟ», Βιΐ ἆο εἶχοι 
{γδε]έ σοπάιοί Πεν Ἰηίο {Ώε ραἱαοε, 1Ε1έ 5εεπι Τηεεί {οίμεεί ἨεκουτΕβ. 
Ιηάεεά Ιπίο {Πγ Παπάς ίπεῃ αἱ ]εαδί νν η] [ ἀε]ίνει Ἠεγὶ ΑΡμετυς. 1 ν]ὴ 
ηοί {ομςῇ Ὦετ :----Όιί 5Ἡε ἶ5 αί ΙΏετίγ (ο επίετ ἴπε Ἠοιςε. Ηεκουις, ἴπ 
(ωγτὶρΏί παπά αἶοπε ἆο 1 οοπβἀα! [ Ηέγει[ἒδ Παπᾶς έλε Ιαᾶν {ο 4ἀπιόέις.Ἰ 

ΑΡΝΜΕΤΣΟς. Ο Κίπσ, ίπποι οοπηρε]]έδί ππε αραἲησί ὭΙΥ Ἰπο]ἰπαίίομ {ο ἆο 
(Π]! Ἠεπουιεξς. [(αἱο]λίπρ ο] ο) 4ἀπιέέις ὃν έ]ιε ανπι.] Ώατε ἴο δἰτείς] 
{οτίῃ (Πῖπε Ἠοπά, απά {ο {οιςσἩ {1ε δἰγαηςεγ. [ Ηόέτει]ὲς σωίᾶες 4 ἀπιόίως'5 
ᾖαπᾶ.] ΑΡΜΕτυς. Απά ἵπ (γοίῃ 1 εἰγείσ]ι Τί {οτίἩ, 88 {ο {πε (ο{σοὮ ψ]] 
εενετεά Ἠεαά! Ἠκσκουτες. Παρί ίἶοι Πετὸ ΑΡΜΕΤΟΝ. [δἱσμίπρ.] 1 Πάνε! 
Ἡκπουιτες. εἰ], Ἱκεερ πει {αςί :----ᾱπᾶ 5οπηείῖπηε οἱ οἱ[ετ (πο νε δΥ 

Ὁ ας (ηε 5οη ο{ ἆον6 18 4 σεπετοις ρ.ε»ί. [Εεπιουύπρ έλε Ἰοσά.] Ῥαΐ ἸοοΚ 
ον Ἠεσ, ἵνΏείτες 8{ιε 6ΘεΠΏ» ἵη δρ! {ο γεδεπηῦ]ε {1γ ψ]{ε: απἀ, ρτονίης 
Ὀ]εςί, Ὀ6 τε]εασεὰ {Γοπη 5ΟΓΓΟΙΥ. ΑΡΜΕΤΟΑ.[ (ςασΐπρ οη 4ἰοεοέῖν.|Ό1 οά», 
νν]ιαί Πα]! [ εαν | [ Η111ι εετι απιασεπιεπέ.] Απ ἀπεχρεσίεά νοπάες Ες ! 

1150. βοπιε Μ88. ηανε µεθείµην σοῖς. 1106. Όπωηος έάῑ(ῖ εοηφέπ η 11ι δή” 
Μου] ποίῖοεθ Εἰναῖ µεθιέναι ἰαϊκον 8Η ἃς- | γευ, Υἱ7., ἃ θίγω, φποᾶ νότριτα εθῖ η). 
οπβα[ΐνε, ΡΗΐ µεβίεσθαι α ρουἱτῖνε--'απά | Αἰίανα Ιεοιϊόπεπι ἐχλίδθῖ εοάεα Ἐοτεη- 
με ποπάθης (ιοί Ψα]εἷκοηαςχ εοη]ά θοπι- | ἄπιας, πρότεινε χεῖρα καὶ δίγε;---απ8πῃ τεςό- 
πιεπά, αρά Μαιίήαρ εά1{ σοῖς {ου τήν. ΡΙέ Μαιμαέας. Ὀονκ. 

11851. Τη εἀἰ ους {πε τεαζΊορ Ἱδδόμιοιςι 1198. ΜΡΡ. αδείση ναὶ ο Λάπιόίαβ, 



ΑΛΚΗΣΤΙΣ. 1145. ο] 

Τυναῖκα λεύσσω τήνὸ ἐμὴν ἑτητύμως, ν-ἰν -|- -|ν -ν -ἰν - 
/ / 1 

ἡ κέρτοµός µε 9εοῦ τις ἔκπλησσει χαρά / --ν -ιν -ἰν -ιΙ--ἷν - 

ΗΡ. Όυκ ἔστιν' ἀλλὰ τήνὸ ὁρᾶς δάµαρτα σήν. 11450 |- -[ν-Ιν-ν -Ιν -ίν- 

ΑΔ. Ὅρα γε, μή τι φάσμα νερτέρων τόδ Π. υ-]ν -ᾗν -ἷν -» -ἰν - 

ΗΡ. Ὃυ ψυχαγωγὸν τόνδ᾽ ἐποιῆσω ἕένον. --Ιν---]»-]--ινν 

ΑΔ. ᾽Αλλ), Ἂν ἔθωπτον, ἐισορῶ δώμαρτ᾽ ἐμῆν; τ -ᾖ» -ᾖ» -[ν -ἷν -ἰν- 

ΗΡ. ΣάΦ ἴσθ' ἀπιστεῖν ὃ δὐ σε Ἀαυμάζω τύχη. |» -[ν -ᾗ- -ἰν -- -ἰν- 

ΑΔ. Θίγω, προσείπω ζῶσαν ὡς δόµαρτ ἐμήν; 1190 1» -ᾗω -]- -]ν -ᾖ» -ν ο) 

..ἰνἲ--ἷ-- 
παν. 
.ἰν-[--ἷν-ἷ--ἰ-- 
.ἰν-]ν--ἲν1ν- 

1105 [. -[ν -ἷ--ἰν ἴν-νν 
--ίμ-[--ἷν ἰ--ἰν- 
--ίν-]--ἰν-ἷ- ν- 

πο το τω Ἔο ο -υυ ----- 

ΤΗΕ. ΟΒΡΕΗΕ, ΑΝΡ ἘΝΟΙΙΤΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Ἐτήτυμῶὼς λεύσσω τήνδε ἔμην γυναίκα, η τις Χέρτομος χάρα 9έου εκπλήσσει µε; ἩΡ.Ουκ έσ. 
τι’ άλλα ὄρας τήνδε σην δαµιάρτα. ΑΛ. Τε δρα, μή τόδε η Τι φᾶσμα νέρτεραν. ἩΡ. Ου. εποήσω 
τόνδε ξένον ψυχαγώγον. ΑΔ. Αλλα εἰσορὼ ἔµην δαµιάρτα ἵν εβάπ/τον; ΗΡ. Σάφα ίσθι" δε ου 
Ὀαυμάζω σε απίστει τύχη. ΑΔ. Θίγω, προσείπω ὥς έµιην ζώσαν δαµάρτα; ἩΡ. Προσείπε’ 
γαρ έχεις παν, ὑσόγπερ ήθελες. ΑΔ. Ώ όµµα, και δέµισε, φίλτατης γυναίκος, έχω σε αέλπτως, 
δόκων ούποτε οψέσθαι; ΗΡ. Έχεις" δε µη γενοίτο τις Φθόγος 9έων. ΑΔ. Ώ εύγενες τέπνον του µε- 
γίστου Ζήνος, ἐυδαιμκονοίης καὶ πάτηρ ὁ φιτύσας σώζοι σε γορ συ µόγος δη αγωρθώσας τα έµα. 

ΗΡ. Πρόσειπ” ἔχεις γὰρ πᾶν, ὄσονπερ ὔθελες, 

ΑΔ. Ὢ Φιλτάτης γυναικὸς ὄμμα, καὶ δέµας, 

ἔχω σ᾿ ἀέλπτως, ὀύποτ ὄψεσθαι δοκῶν 

ΗΡ. Ἔχεις' φθόνος δὲ μὴ γένοιτό τις 9εῶν. 

ΑΔ. Ὢ τοῦ μεγίστου Ζηνὸς ἐυγενὲς τέκνου, 

ἐυδαιμονοίης, καΐ σ᾿ ὃ Φιτύσας πατηρ 

σώζοι’ σὺ γὰρ δὴ τᾶμ. ὤνώρθωσας μόνος. 

ΤΠΑΝΒΙ.ΑΤΙΟΝ. 

[1,οοῖπρ αραϊπ.] Ώο 1 τεα]]γ 9εε Ώεγε ΠΙΥ γη]{ς, ος ἆοθ5 8οἵπε πουΚίησ 
19Υ οἱ ἴε ἀεΙίγ δἰγίικε Πιεὸ Ἡκακουιες, Π {6 ποί 5ο: αἱ ἀχοι. θεΠμο]άεκί 
μετα (1Υ ν]{ε. 
ΑΡΜΕΤύς. Ὑείσες, υΠείἶες (Πῖς Ὀε ποί α ρμαπίοπι {οι {πε τεα]ηῃ8 

Ῥε]ουν. Πεπουιας. [οηιρ.] Το Ὠαδίέ ποί πιαᾶο (Πὶς σιε»ί ος (Ππίπε απ 
ἵηνοΚετ ος αρ]τίἰδ! ΑΡΝΕΤΟΝ. [)ὐε[ευϊποϊη απιά τωἱέ]ι επιοίοπ.] Βαϊί ἆο 
1 Ὀε]ιο]ά πΥ νν][ε Ψοπι 1 Όαγίεά. Ησπουτες. Βε νγε]ὶ αξευτεά οῦ 1: Ὀαί 
Γ ποπάετ ποι ναί {οι ἀϊῑςογεά[ίερί (ῶγ {οτίππο, 
«ΑΡΜΕΤΟς. ἵαΥ 1 {οιε] Ἠεγ----πιαΥ ἶ 5ρεαῖς {ο Ώετ α5 ΠΙΥ Ηνίσο υν]ο ὃ 
Πεκουιες. [5111πς.] ΡρεαΚ {ο Ἠεγ:----ἴου εἶποι αγὶ 1η Ροβδενείυη οἱ αἲὶ 

ἰμαί ίπποι ἀεδίγεςί. 
ΑΡΜΕΤΟΑ. [ 4ἀάγεκοίπρ 4Ιοέθεῖς ιοἰέᾗ εχίαον.] Ο οουηίεπαΏςσε, ομὰ ρετ- 

δ0Π ΟΓΠΙΥ ἀθατεςί γγΙ{ε, ροξ5ε»8 ΤίΠεε Ὀεγοπά ΠΙΥ Ώορες, πε Τ (ουσ 
ηενετ {ο 56ε ἴΊες Ππιογε ὃ [.4ἱεόκέὲς απςιυετ» τοϊέ]ι α ρεπέζε πιοᾶ ο) έ]ιε Πιεαὰ.] 

ΗεκουιΒ. [Το 4ἀπιέέις.] Τεου Παδε Ἠεττ---- Όμε Ἰεῖ (πετ ποῖ Ὃε αΠΥ 
ΕΩΥΥ οΓ {Πο 498! ΑΡΝετυς. [111 α ἴοοκ ο/ σγαξϊέιᾶοε.] Ο ποὺὶε 5οη οἱ 
πιοδί π]ρΠ{γ 1 ἀρίίετ, Ὀ]εφςεά ὃς (που; απάἆ Πηαγ {ἶιο {αἰμετ, ο Ὀεσαί 
ἴπεε, Ρτοίεοί ἴἶχες :----{οτ {οι αἱοπο ἵπ {γοίῃ Παρί τεςίογεᾶ παγ σοπ/ἶοη. 

“1149. Τ]6 θατ]γ οἀΠίῖοΏς Ίανθ λεύσσων 
ΓΟΓ λεύσσω, απά ἵπ {6 ποχῖ Υεγςο {ου ἤ. 

1145. Ματκ]απά οοπ]εσίηγεὰ ἀλλ ἄυ- 
τὴν ὁρᾷς δάµεαρτα σὺν: ΤΑΔΗΊΥ, ἰιάςοά, απά 
Ἰπε]οραμ{]γ. ΤΗε ἀεπιοπείγα(1νο τήνδε 1η 
6 νεγδο, 45 1η ΝοΥ, 1143 αὔονς, ἴναν ἴἶνε 
{οτες ΟΕ νε αἀνοτῦ ἐνθάδε, Άετε--- ναί ἶς, 
«Ῥηεοδοπέ, απ πεαν Ἠιο.” 

1147. ἘοΓ ὂυ, Ἡ/ακοβε]ά οοπ]εοίατοά 
σὺ, ενἰἀεηί]γ αραἱηοί αἴὶ δοῃδε, Ψυχαγω- 

γὸς ΠΊΘΑΠ8 «έα Ρ6σ8ΟΠ ν]ιο Ἰο]άς (απο ίας 
ἰπίετοοιγβθ ση] αρ]γ]{ς----εχεγεῖϊσίης 5ο 
ππποὮ Ῥουγετ ουες {μεπῃ α5ίο ππαΚο ἴἶνεπι 
αΡρεατ αἲ οοπιπ]απά”':---ᾱ δΟΓΕΟΓΕΤ. 

1149. Τι νι]σαίο Ἰεςίῖοι Ἱετε ἶ8 τύ- 
χνντ Ὀυί Ἐεῖς]κο εἰναηρεά Οχίς {ο τύχ», ἃ 
τοαῖης νν]οῖι Ἠ/ακεΠε]ά, Να λήσς, παπά 
οίπεγς αντε τὶρ]έῖν αἀορτεά. 

1157. Α]άῑῑς απά Πῖ9 «ονοτα! Γο1]ου-οΓβ 
ἠᾶνθ σὺ γὰρ τᾶμ΄ ἐξανώρθωσας εόγοςο 



52 1108. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Γιῶς τηνὸ ἔπεμψως νέρθεν ἓις φάος τόδε, Γ -ἰ» -||- -ν ΙΙ» -]-- 

ΗΡ. Μάχην ξυνάψας νερτέρων τῷ ποιράνω. 1109 1 -|ν ---ἰ--ἷ--|-- 

ΑΔ. Ποῦ τόνδε Θανάτῳ Φὴς ἄγῶνα συμραλεῖν: "πινν ιν» -]-- 

ἩΡ. Τύμβον παρ ἀντὸν ἔκ λόχου µάρψας χερον. |--ἰν-ἰ- -ι- -|- τι» - 

ΑΔ. Τί γάρ ποθ Πδ ἄναυδος ἔστηκεν γυνή 3 “ιν -ν είν -|--ι- - 

ἩΡ. Ὀύπω Φέμις σοι τῆσδε προσφωνηµάτων - -ἰν ην -]- -]» . 

κλύει», πρὶν ἂν 9εοῖσι τοῖσι νερτέροις "-]ν -[» [τν -|-- 

ὤφαγνίσηται, καὶ τρίτον µόλη Φάος. 1160 |- -|- -ᾖ- -ἰν -Ι» -Ι»« 

ἸΑλλ᾽ ἐίσαγ᾽ ἔίσω τήνδε' καὶ, δίκαιος ὢν, -ἰκ-(- τιν ιν!» - 

τολοιπὸν, Αδμητ’, ἐυσέθει περὶ ξένους. υ τν -{--ἰν-νν -ἰν - 

Καὶ χαῖρ ἐγὼ δὲ τὸν προκείµενον πόνον "ιν ιντίντν-ινν 

Σθενέλου τυράννω παιδὶ πορσυνῶ µολών. ων -|ν -ᾖ- -ν -ἷν -ἰν - 

ΑΔ. Μεῖνον παρ ἡμῖν, καὶ ξυνέστιος γενοῦ. 1170 - -ν -||- -[» -ιἰν -|ν - 

ΗΡ. ᾿Αὖθις τόδ᾽ ἔσται' νῦν ὃ ἐπείγεσθαί µε δεῖ. --ν-]-τιν-]- -Ιν- 

ΑΔ. ᾽Αλλ᾽ ἐυτυχοίης, νόστιμο» ὃ ἔλθοις ὁδόν, --ἰν-|- -ἰν ---ίνν 

᾿Αστοῖς δὲ, πάση τ΄ ἐννέπω τετραρχία, --ἷν-]ί--!ν-]ν -ἰ-- 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙΣΞΗ αοοΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Πως επέµψας τήνδε νέρθεν εις τόδε Φάος; ἩΡ. Ἐυνάψας µάχην τω κοίρανῳ γέρτερων. ΑΔ. Που 
Φῃς σύμβθαλειν τόνδε αγώνα Θάνατω» ἩΡ. Πάρα τύμβον, ΕΝ λόχου µεάρψας αύτον χέροιν. ΑΔ. 
Γαρ τι πότε ἑστήκε ἥδε γύγη αγαύδος ἩΡ. Ούπω θέμις σοι κλύειν προσφωνήµιατων τήσδε, πριν 
αν αφαγγισήται τοίσι γέρτεροις 9εοίσι Ναι τείτον φάος µόλη. ΄Αλλα είσαγε τήνδε είσω᾽ και το” 
λοίπον, ὧν δικαίος, Αδμήτε, εύσεθει πέρι ζένους. Και χαίρε' δε µόλων ἔγω πόρσυνω τον πόγον προ: 
Χείκεενον τυράγγω παίδι Σθένελου. ΑΔ. Μείνον πάρα ἥμιν, και γένου ζυνέστιος. ΗΡ. Τόδε έσται αύ- 
θις” δε νυν δει µε επειγέσθαι« ΄Άλλα ευτυχοίης! δε έλθοις νόστιμκον ὅδογ, Δε άστοιςι τε πάση τε» 
τράρχιᾳ ἔννεπω, 

ΤΠΑΝΣΙ.ΑΤΙΟΝ. 

[ Ηι πιο] απιασεηιοπὲ.] Ἠουν ἀῑάςί ἴἶιοι Ὀτίηρ Ίχεγ ἔτοπι ὈεηποαίἩ ἱπίο 
(λε Πολ ΗΠεκουιες. Ηανίησ {ουσΗί α Ὀαἱ{]ε-νΗ]λςίπε ρτίηςσε οἱ (Ώοξε 
Ῥε]ον! ΛΟΜΕΤυΕ. Ἰ/Πετε, ἀοσί (οι 5αΥ, Ἰαάςί (που {ῑ]5 οοπβἱοί να 
Ώεαιμὸ Ησπουϊαα. ΔΙ (Πε (οτῦ,---Πανίηρ {Γγοιη απιΏιιΗ 5εἰσεά Ἠΐτη ἵΏ 
πη]ηε αγ». ΔΡΜΕΤΟύς. Βυϊ νΏὮγ εΥεΓ είαπάς (Πὶς γνοππαηΏ 5ρεεσ[]ες»ὸ 

ΗΠεΕκουιϊες. Πἱ 19 ηοί γεί αἰἰοναδίε (ου (εεε {ο Ώεας {λε 5ουηά5 οἱ ες 
γοῖσε, Ὀε[οτε εἶιε ἵ5 αὈξοίνεά- οί-ἴπεγ-οοπδεσγαίἶοπς {ο {ἶϊ6 πείπειτ σάς, 
αηΏά ἰπε (Π]τά ἆαγ οοππε. Ῥαΐ εοπάμµοί Ἠει ἵπ: απὰ Πεηοείογψατά, Όε- 
πρ α γἱσΠίεοις πιαη, Λάπιέίας, 5Ώειν Γεδρεοί (0 5ίΓαΏΡΟΤ». [ Ταμίπρ λῆπι 
ἓν ε]ε ᾖαπᾶ.] Απά {ατεν εἰ]: [ος Ργουθεεάίηπρ-οπν/ αγά 1 νι ρεγίοσΠι {πε 
ἰαδκ (ναί 15 Ὀεί[ογε τωε--- {ου έἶε τογαἱ 5ο οἱ Ριπέηε]υ», ΑΡΜΕΤΟυς. [ Επ- 
(γεαιζπρῖψ. ] Βεπιαῖη νΙιἩ ας, απά Ὁς α οοπραηίοη ο{οισ ἤγε-είάςε. 

Πεπουιες. [ Ρο[εἶψ.] ΤΗΙς εἰπαί! ὃε αἱ αποἰἶοτ εππε: Ὀυἱ πονν 1 πηδί 
Ἠανίε. [ Εχἰί Ηότοι]ές, ὑοιυίπρ τεσρεοίΓ(ἶψ, απιἀ 4 ἀπιέέις τυαῦε» Πῖδ λαπᾶ.] 

ΑΡΜΕΤΟύς, Ἡ/ Πογε[ίοΓε ΠΊΧΥ (οι ΡΓοβρες, απά ΠΠΔΥ ἴἶποι οοἵηε (Ἠε ν/αγ 
Ῥασ]ε, Ῥαϊ ἰο ἐἶχε οἱήΖεῃΒ, απιά αἱ (Πε (εἰταγεΙΥ 1 ἶδειε ΠΠΥ εοπηπηαηςς, 

1169. Τη ποοδί εζ1Π{1οπβ νο βπά δαιµό- | {σίίας ἂ ἠᾳιιὰ οογοπιόπὶᾶ ἀεεεστάμάα έται 
νων ΤΠ Ρρ]αςθ ΟΕ γερτέρων. ἀπιοηυᾶπι Αἀπιέιο 6] οοηκιιε{(ύάΐπε οί 

11640). ποῦ φὴς ἀγῶνα συμθαλεῖν» Ἡ Ίιστε | οο]όαπ]ο (τή Ισέτεἰι. ΠΕΑΤΗ. 
φά1/6δέ έ]ιοι ἐο ᾖαῦε }οἶπεά εοπιδαί 3 1166. Μαινκκαπά εἰαΐθς φποπιά {πιο ἃπι 

1165. ἀφαγνίζειν ΠΟΠ ριιζβοάνο, ο ἆἷω- . ἀέθορ (ο ὼ ἴἶιο 5θΏβο οί δίκαοις ὤν. 
δέεγάγε, νετιέπἀ ΠΩ οδί. ΘΑΝΑΤΟΣ 6πΠΙπη, [ο 41τὸ. Ἰακεβτ απᾶ Λ]άάς ο 1εοά νόστι- 
οπῦπα σ]ά61ο τοοπάΐδεει Α]οέριϊάϊδ οᾱ- | μον δ ἕλθοις δόµον. Ὦ3ΤιεΒ Ἰνὰ8 γόστιρκος» 
ρί]ο5, όαπι Ὀίῖ ἨΤάπιυιις εάοταπι ἀῑσά- 1179. 1π 1 α8οαγ ἰοχέ 1 15 πᾶσιν ἔννε- 
υοταῖ, φπος ἀῑδότιὸ ὄγνισαι δρρόΊ]αί πόδ- ; πω τετραρχία: απ η Αά195, πᾶσί τὸ ἓν" 
έες: νίάε γότειπι 76, κάριὰ. Οοπιτάν]ᾶ | γέπω τετραρχίαι «ο Ιπρ/1Υ Ῥοἱί, 



ΑΑΚΗΣΤΙΣ. 1174. ο8 
φ 

χοροὺς ἐπ᾽ ἐσθλαῖς ξυμφοραῖσιν ἱστάναι, | -ἰ» -- -ἰν -ἰν -ἷνν 

βωμούς τε κνισσᾷν βουθύτοισι προστροπαῖς' 1175 |--[»-ιΙ-τιν-Ι- -ἰν- 

νῦν γὰρ µεθηρμόσμεσθα βελτίω βίον --ἰ»-||--ίν -||--ίν» 

τοῦ πρόσθεν᾽ ὂυ γὰρ ἐυτνχῶν ἀρνήσομα,. --ἰν τν -Ιν-|--ίνν 

ΧΟ. Πολλαὺ μορφαὶ τῶν δαιμονίων, --ἰ--[--ιν»- 

πολλὰ ὃ) ἀέλπτως κραΐνουσι 9εοὶ, πνν]|--|--ἰν- - 

καὶ τὰ δοκηθέντ ὄνκ ἔτελέσθη, 1180 1-ν»]|- -|--ν|-- 

Τῶν ὃ ἁδοκήτων πόρον ἕδρε 9 Λός᾽ -ν μ]- -]ν ν -]ν ν- 

τοιόνδ᾽ ἀπέθη τόδε πρᾶγμα. ή -[» ν -[μ ν -]ν ᾱ. 

ΤΕΛΟΣ. 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΠ, ΑΝΤΓ ΕΝΟΙΙΒΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ, 

ἵσταναι χόρους ἔπι ἔσθλαις ζυμφοραίσι, τε κνίσσαᾳν βώμους βουθυτοίσι πρόστροπταις'''- γαρ νυν 
µεθηρμοσµέσθα βέλτιω βίον του πρόσθεν᾿ γαρ ουν αρνήσοµαι εὔτυχων. ΧΟ. Πόλλαι µόρφαι 
των δαιµόνιων, ὃ8 πόλλα Νέοι κραμούσι αέλπτως, και τα δοκηθέντα ουκ ετελέσθη. Δε Ῥέος ἑύρα 
πόρον των αδοκήτων' τοιόνδε τόδε πράγρια άπεθη. 

ΤΠΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

εἶχαί (6γ ἰηςεἰία ἆαησθς απ οπου οΓ(ηεδε ἴαρρΥ ενεηπίς, αηά ἰἶναί (οΥ 
πηα]κα (ηε αἰίατς όἀἆογοις νη(Ὦ (ο φαογίΏσες ο{ οχεη ννη]οὮ αοοοΠΙρΣΠΥ 
εμεῖγνον": δεείησ-(μαί 11ου ν/εατε ρ]ασειὶ {η α Ὀείίετ δίαἰς οἱ Ι1{ε (ἶνα 
επε (ογπιογ :----ἴοτ 1 υπ] ποί ἀεΠΥ {παί [ απ Παρργ. [Εχιὲ 4 ἀπιέέμς, οοη- 
ἀμείῖπρ 4ἰεέδέϊο ἐπίο ἐἶε ραἶαοε, Γοἱ]οιυεᾷ ὖψ α 1ογοιδ τεείπις.] 

6µ08υ5. Μαηγ ατε (Ἠε {οσιη» οἳ (Πε ἀεεάς οἱ (ε (οἆς---απά πιβηγ 
οσο ΙΓΓεΏςΕ5, οοΠίΓαΣΥ {ο εχρεςίαίΊοη, ἆο {Πε ἀεὶίῖος Ὀτίπρ αὔοι!, νν]ί]ε 
ἰο ἰπίηρε Ιοοκε-{ογ σοιηε ποί (ο ρᾳ85. Θο Ῥγονίάεπος Ἠαί] οοπ/γ]γοά 
ἰμο ἰδειιο οἱ απ]]κεἰγ Ιποϊάεηίς: ἵπ δισΏ γγῖσε Ίαν (ῖς αβαῖς (ογπιϊπαίθς ! 

1175. Όη κνισσᾶν, Μοπὶς 938 :---“ρτο- | ρ]αγα οἱ Ευπίρϊάδ, νίσ. (πο Ἀεάόα, Λι- 
Ρέπάεο ἵπ Β]οπιπό]άιί εεη{έπίίαπη, δοτί- | ἀτόιπαε]ιδ, Βάς εἶναι, απά Η ό]εια, (ογπιῖ- 
ΡέΠ{ἱ8 κνίσα εἲ κνισᾶν ΡΤΟ νι]κά{18 κγίσσα | Πᾶῖο ντι {116 δα1Πθ απβρωφίίο βίαΏΖα ἃ9 
εἰ χνισσῷν. Ψἱάο αἲ Ἐκολγ]ί Βγοππείμ. ν. | ἴπε Αἱοόςιῖς, οχεερ! ἰαξ, ἰπβίοαιἆ ος (]ηῖν 
δ05.᾽--- ΤΟΥ προστροπαῖς, ΠΙΟΒΙ Μ38, απ | Ετεῖ νοτφε, (ἶα γοαάίης 1η (πο Μεάόα ἶς, 
ΛΙά18 Ἰιᾶνθ προτροπαῖς, πολλῶν ταμίας Πεὺς ἔν Ὀλύμπῳ, 

1178. Μοπ] αἲ (18 [ο ΓόΠΙ4ΥΚΑ ναί 1181. Αἰάῑδ αἲἀ πιοδί Ο1ιοΓ9 Ίχανς ἐζ- 
Ώο ΓοΦΘ} (ματ {ους Ο119Γ9 οἱ (ἶιο εκιαηῖ ρε, οθιιδίης δεὺς {0 Ὀς ἃ ΙΠοπΟΔΥΊΙαΡ19. 

1Ἠξ ΕΝΕΟ. 



ΜΟΕΑΙ, ΙΝΕΕΕΕΝΕΟΕΣ. 
κ 

1. Ευογν σουᾷ ια ἴ5 Μήπαπε, απᾶ τπάμ]σεπί {ο | ἀορεπάαπές; διὲ ἐὲ ἄοει 

ποξ/οἰίοιυ ἐ]αί α πιά 15 (ἴη έ]ιο δἰγέοέ δεποε ο) ἐλέ ὠοτά) σοοᾷ, ὄεεαιιδε ᾗιε ἐ5 

ὑπάμ]σεπέ απ Ἰηπιαπο. 3. Ἡοδρίιίαδέή ἰς ἐλε πιατ] ο α ποδ]ε πιἰπἀ, απᾶ ]ιαν 

ὅϊ πια ἐποίαποσν ὄεεπ εγοιυπεά ευ] {ο απιρ]οοί γεωαγά. 8. λοιλήης. ἵπ- 

5Ηγες 1]ιε-ἐδίεεπι απᾶ στα(ιιᾶε ο) φεγοαπίξ πιοτε, έλαπ [πα ἐγεαέπιθηὲ 0η. 

ἐλείτ πιαδίοτς. 4. Ἰήαην α οπε, ὀεβἱεπάεά ἰπ ές οι’ οἱ ἀῑδέγε»», Ίια» [ίσεᾶ {ο 

ἆο ἠῖδ ὑόπε[αείοτ απ ἐπεδείπιαβίε δετνιεε. ὃ. Βοιω Ῥεγξοπ» Ἴοῦε (εί }Γἱεπᾶς 

ἔο ἐ]ιαὲ ἀέστες, αἱ {ο ὃᾳ τυϊ (πρ (1 γεφμίτει]) {ο ἄῑε ο ἐλεπι. 6. «4 πιαπ πιαν 

058655 α Όετν ὤαγπι Ποώνέ, απᾶ φεί ὃς ιωἰέ]α] α οἰ]ίαίπ απ απ αβαπὲ οοιύ- 
ατᾶ. 1. αγ ὑτῖπρ αρ ἐλεῖν εεάτεπ ἐο ἐ]ιείγ οἵωπ δΟΥΥΟω: α εαἰανιέὴ έ]ιαί 

ογἱσιπαίεδ ἴπι ουετ-ἱπάμίσεπεε ο πεσίεςί----δο πιἁε]ι ἀερέπάς οἩ ἐᾖε εατῖη ἐπι- 

δέ1[πιοπέ ο) 6οοᾷ ῥγἰποῖρ]ές, απἆ οη ἔ]ια,Τοτεε οἳ ἐχαπιρίε. 8. Ὀ Ἱηγοαδοιιαὺ[ε 

15 ἐ]ιο πιαπ ω]ιο εχρεοίδ.οπι οί]ετο, το]αέ ιο ἔτι Πὲς έµγπι Ἰωοιίᾶ ἠεσίέαίε {9 

σταπὲ. 9. 10ο βεφιεπεῖ ὧο ραγεπίς Πηεδὲ τοἱέ]ι Ἰησταίέμᾶε οι ἐλείτ ο(Ι- 

αργίπς, ἔπ τεέμτη ο απαἸοις εαγέ απὀ ιπωεατίεά ΙΠπάπεοο. 10. ἴπ ργοδρε- 

ΡΙέ/ Εοτέωπε οισ]ὲ (ο δε Γεατεᾶ, θεεαιιδο Ίεγ οπιῖ]ε ἵ σεπεταῖῖψ ο) οἱογί ἆι- 

Ταΐτοπ. 1 1. ἵπ αἀοεγοίέψ ἐέ ἐς δείέετ {9 Ίιορε έλαπ ἐο ἄεδρατγ, ΤΟΥ, ἴπι 64569 69ο 

έλα πιοδέ ιορε]εδε, γεἰἰεῇ Ίιαδ ατίδεπ. 132. Ο/επ ιπεχρεοίεάἰ(ἡ απά ὃψ εχέγα- 

οταἴπατή Πιεαπ5 Ἰ4έλ διιοςόΙΥ ο0πιε ἐο ἔ]ιε ἀῑδίγεσδεά, 19. Τ]ε εσεπίς ϱῇ χε. 

αγε αποεταῖπ, δεεῖπρ έ]ιε ωαγ» ο Ῥγουιάεπεε ατε ρα5ί Ππαάῦιρ ομµέ:---διμέ έλο 

ὡοοᾷ παη Ἰα8 ποἰ]ῖπρ (ο 7εατ, παδπιιο]ι αἱ Ε{είψ 6ο» ποί τΓεεοπιρεηδεᾶ. 

Φονννιννννν ν  νννννννν  ννννς νο νυν νυν ον νυν νυν την νένο 

ὐ. Μ΄4ΟΝΑΝ ΑΝΡ 5ΟΝ, ΒΕΑΤ ΥΙΝΡΜΙΙΗΙ, ΔΤΗΕΕΤ, 



ΤΗΕ, 

ΑΝΤΙάΟΝΕ ΟΕ ΘΟΡΗΟΟΙ.ΕΡ. 

ΙΙΤΕΒΑΙΗΥ ΤΗΑΝΡΙΑΤΕΡ ΙΝΤΟ ΕΝάΙΗΡΗ ΡΗΟΡΕ, 

ΕΒΟΜ 

1Η ΤΕΧΤ ΟΕ ΡΗ ΝΟΚ. 



Μα, 
ΑΝ Ν 



ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 
Α ΝΤΙΙ ο Ν ΕΠ. 

ΤΗΕ 

ΑΝΤΙάΟΝΕΗ ΟΕ ΡΟΡΗΟΟΙ ΗΝ, 

ΗΙΤΕΒΑΙΠΙΥ ΤΗΒΑΝΡΙΗΑΤΕΡ ΙΝΤΟ ἘΝαΙΙΣΗ ΡΕΟΡΕ 

ΕΒΟΜ 

τας ΤΕΣχΧΤ ΟΕ ΡΕ ΝΟΚ: 

ς ΡΗΙΟΕΝΤΙΥ ΟΟΜΡΑΠΕΡ ΑΗ ΤΗΑΤ ΟΕ 

ἀευ μισοί αἆπὸα οί μετ 22010156. 

α“ 

ΙΝ ΤΗΕ ΒΑΜΕ ΡΑΕΕ ΥΙΤΗ ΤΗΕ ΤΗΑΝΒΘΙ ΑΤΙΟΝ 

ΑΕΕ Ο6ΙΥΕΝ 

ΤΗΕ ΟΒΙαΙΝΑΙ, ἄΒΕΕΕΚ, ΤΗΕ ΜΕΤΕΕΣ, ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΟΌ 

ἘΝάαΙΜΡΗ ΑΟΟΡΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Ὁσα(ιϱ Φοίες. 

ΕΟΕ ΤΗΕ ὉδΕβ ΟΕ ΤΕΟΡΕΝΤΡ, 

ΒΥ 

τ ν.ς ΕΡΥΑΙΛΡΟ, Μ. Α. 

Ὀύτω δὲ χ ἀύτη, Ψιλὸν ᾧ ὡς ρα οέκυν, 
γόοισιν ἐξῴμκωξινν ἐκ ὁ’ ἀρὰς καχὰς 
ἠρᾶτο τοῖσι τοῦργον ἐξειργατμεένοι». 
Καὶ Χεςσὶν ἐυθὺς διψνίαν φέρει κόνινν 
ἔχ τ ἐυχροτήτου χαλκέας ἄςδην πρόχου 
χοαῖσι τεισπόνδοισι τὸν νέχυν στέφει. 

ΑΝΤΙΓ, 426---4δ]. 

ὃ ᾿Ελθοῦσα μέντοι, κάρτ᾽ ἐν ἐλπίσι τβέφω 
φίλη μὲν ἦξεν πατρὶ, προσφιλὴς δὲ σοὶ, 
αῦτερ, φίλη δὲ σοὶν κασίγνητον κάρα 
ἐπεὶ ὶ Ῥανόνταν ἆ ἀυτόχειρ ὑμκᾶς ἐγὼ 
ἔλουσαν χἀχόσμκησα», καπιτυµαΘίους 
χοὰς δως ΑΝΤΙ, 807---902. 

αἱ 

ΙΟΝΡΟΝ: 
ΜΑΤΤΗΕΝ Π.ΕΥ, ΒΟΜΕΒΡΕΤ 8Τ. ΡΟΒΤΜΑΝ 8ο. 

ο ΜΡΟΕΟΧΧΙΥ. 



ο κ 

πο Ὁ 

ὕ ο ον 
κας Ἡ αμ 



το 

ΤΗΕ ΗΟΝΟΒΑΒΙΕ ΑΝΡ ΠΙ6ΗΤ ΚΕΥΝΕΕΒΕΝΡ 

5Η ΤΕ ΒΑΒΗΙΝάΤΟΝ, Ε1..Ὀ. δις. δις, 

ΓΟΠΡ ΒΙΡΗΟΡ ΟΕ ΡΟΒΗΑΜ, 

οουΝΤτ ΡΑΙ,ΙΑΠΝΕ ΑΝΡ ΟΣΤΟ ποτ ΟΒΟΜ ΟΕ ΤΗΕ ΡΒΙΝΟΙΡΑΙΗΤΥ 

ΟΕ ΡΙΒΗΔΑΜ, ΥΙΡΙΤΟΗ ΟΕ ΒΑΙΗΠΟΙ, ΟΟΜ ΕἄΕ,ΟΣΕΟΒΡ. ὅς, ος. 

Μν Τοκυ. 

1Ν ρτγεδιγιίπρ ἰο Ρίασε ιῶ14εΥ {ο 1,ογάςμ{ρ᾽ς Ώγο- 
{εοιῖον ἐλιῖς Γ,αἰ[ίοπ οἱ 1 ]ε.4πίίροπε οὗ ΦορΛιοεί[ες, {π το/ίοι αγε 
ποω ϱ1ωεῃ, ]0Υ {]ε [γε (πε, {ια δεαππίπς απά α Γ{εγαί Επιρηίςῇι 
Έγονε Τγαπο[αἰίοπ, ἵ απι αείµαίεᾶ ὂ Πεε[ίπος ο έ]ιε πιοδί Ώγο- 
]οιωιᾶ τεδρεοί απᾶ οἳ {Πε σποεγεςί ϱτα(ζίηάε :-----γεδρεεί ΠοΥ εταἰί- 
εα ταπ] απἀ ϱτεαί ζεαγπῖπρ, θέ πιοτε ]ογ Πθεγαδίφ οἱ ἀἱεροςί- 
ἐἶοπ, ωαγπιίῇι οὗ Πεατί, απά {πε ετετεῖςε ο) ευετγ οἰγίμε ἐ]ιαί αᾱ- 
ΟΥΊ5 ἴ]ιο [ἶγε ου αἱρπί[ίες {ᾖιε παίιγε οί Μαπ:---ογαἰιᾶε Που γε- 
Φεαίεᾶ ἰπαάπεβεεδ, απιᾶ οἱ[] π α Πἱρεν ἄερτεε ]οΥ ρ[εαςηγε απά 
{ποίγαοίίοπ ἀεγίυεᾶ /Υοπι {ο ἔιογᾶς Πρ’ ογαίοτγ απά ωτἠἶπρς, 
ωλεγεῖπ ϱἱείι/ εὖεγ ϱοες ᾖαπά πα Παπά ωί γεδεατε[, Γμάρπιεπί 
ωίᾖ επείγαίῖοπ, απᾶ εἴεραπεε ο) ετργεςδίοπ ωτίᾖ «οἰίάϊίγ ο αγ- 
ο επί. 

ΓοΥ α δετῖες ο θείῶεεη 5ευεπίγ απᾶ εἰρλίγ φεατς ια 1/01 
{,ογάςΠῖρ Όεεπ αοἰἴοε[γ επερίοφεἆ ἴπ ῥγοπιοίῖπρ {Πε ο1ογη ο (οἆ 
απᾶ {]ιε οοοᾶ οἱ ἐια Παπ γαςε---α Ῥαίίετη οἱ θεπευοίεπεε απᾶ 
ο θεπε[ίεεπεε---ἰπειπίεαίἶπο ὂψ ρταε[ίοε απά ὂγ ργεεερί, ἴπ ριῦ- 
ζἱο απά ἵπ ῥγίοαίε, {λε πια ἶπι ο ωἱκάοπα, ἐ]ιαί ποὐζεοί οὗ αἲῖ ας- 
εἰς ἱοτις----πομ[εα[ἰπρ ϱοος τοϊζζ, τολ]ἰε]ι [ἴιλιε ιά {ο πια ἴπ έ]νε 
1επ θοπάς ο Ῥεαεε---ποι[εα(ἶπιρ ἐ]ιε ἀοείτίπες οΓα γε γεζῖ- 
ϱ107 απιᾶ ἐπιλίαίϊπιρ ἐές αἀἰνίπο αιί]ιογ ἵπ αἲῖ Πηῖς ἐππίαδίε Ρετ]ες- 
{1ο)1δ. 

Ί]ιε αἰ[γικίοιι οἱ τιςε[ῖ ἡποωιεάσε Ίιας αἱ αἲῖ ἐἴπιον θε αἲι 
οὐ]εεί οί Ργίπιαγγ δοζἰοϊέιαε τοἰί[ι φοιγ ἔιογας Πρ, απά πια ατα 
ἴλε ϱιεὐ[ῖο πςιιέίοπς ἔτι ἐ]ὶς Κἰπιράοπι το]ίε]ι οτθε ἐΠεῖγ Ώγενεπί 
Ποιυιγἱκλπρ εοπαἰΤοπ {ο {οι Πογάςλήρ᾽ς ραίγοπαςο απ ιιηζ- 
εεπεε: απιοπρ ἴ]ιεδε ἓς ἰ]ια (ἰῦγαγιγ αἱ Φίαπ]ιορε, ]οιωιάεᾶ 14ΟΥ 
έμε αμερίοες ο ον Πιογάς]ζρ, απά επγἰε]ιεᾶ ὂγ α ργύποεζι ἄοπα- 
ἐ1ο7.. 

ΝΙΩΙΕΥΟΙΕ, ἐοο, ατε ἴῑιε ὑπαυίαάμαῖς ὤᾖοηι {ο ἔιογάςλὲρς 
αγά Ίαν ταἰφεᾷ ὑπ έιε ᾖοιγ οί ἀἰθίγεςε,----απά γεδοιεᾶ [γοηα ἔπι- 
Ῥεπαίπρ γηῖπ. Εοω δωεεί ἰο έ]ιο πιά έ]ιε οοπιδοἰοιςπεςς οἵ ]ιαυ- 
ἔπρ Όεεπ ἰ]ιε ὑπδίγιπιεπί, ε14εγ Πλίυΐπε Ὠγουϊάεποε, ο 5ο πιο] 
Φοοᾶ! Γοτ ϱταίε[ιεῖ ππιιδέ ὂε {ια γεεοἰζεε(ίοπ ο 8ο 1 εατα 
5ο ποῦζγ ερεπί! Ε/οω εαἴπι {]ε ευεπῖπι ο {ἱγο, [αππες ὂψ ἐ]ιε ὀἷες- 
εἴπρι ο) ἐοικαπᾶς, ἐᾖιαί «πιοεεεᾶε ἰο πε α ἄαφ! Ελα ϱγεαίεΥ 
οοποἰαίῖολι {ο έ]ιε 5οιζ ἐ]ιαπι α γείγοδγεοί ἰέκε ἐιές, ἐ]ιε «γε Ποι- 
ἀαίίοπ ϱ/ έ]ιε πιοδὶ εεγίαῖπ ᾖιορε οἱ εἴεγπαί ὐ[ίες θεγοπά {Πε σγαὈε ! 

 - Φ,. κκ, 

κ. 



π] ὨΕΠΡΙΟΑΤΙΟΝ. 

πιζίοις, 31 1ογᾶ, ας { Λαυε, ]ογ α ογεαί [εποί] ο) ἐἴπις, 
7εΙί ἰο εΊρτεςς ή αάπιϊγαίίο ο ἰᾖε ρίοιις απά ἔτι Οικία 
επαπαρ]ε το]ίε]ι γ/οµτ «{ιογάςἡὲρ Ίνα απζογπιζγ απά εὐπωεαγίεαζ/ 
56 {ο πιαπ/ίπά {]γοιρ]οιµί α {οπρ απά α5ε[ι{ {ἱε---απισίοιις ας ἆ 
Ίαῦε είέ 1ο εχργεδς 1 Πρ 5επςε ο) ΨοιΥ -1ιογάς]ιζρ᾽ ριζ{ἱο δεγ- 
υἶσεξ, απά {ο γεεογιπιεπά {ο ἴπιζίαίϊοπ αἲ [αγ αἲ πι γεεῦ[ευοῖοε ος 
γεαεῇι (τωλἱε]ι ΠοωσεὈεγ ]αἶ[ε ΌεΥΥ πιο] οτί οἱ ί]ιε Ρ]εγε ο γ/οιΥ 
1,ογζςρ᾽ς αεἰοπς) απ εχαπιρ[ε 5ο Ῥγαϊκετροτί[.,----γεἰ Ι πιἱρηέ 
Πεὺετ ᾖιαυε υεπίμγεᾶ {ο αἀάγέςε οι ᾖιογας/ῖρ ο αἲ οοεαδίοη 
{κε ἴ]ιε ΡγεδεΠί, τωϊί]ι 8ο ΠΗέζε Ργεἰεπείοη {ο ῥαίγοπαρε, Πα πο α 
Πἱσᾖί Πεευεγεπά Γγείαίε(απά Ὠγεθεπάαγη οἱ Γ)άγ]απι) ωᾖο ας 
70η ιαἩΥ ΥεαΥς Όεεη οπ {εγπι οἱ ὑπέίπιαςγ τωϊί] γ/οιν «Πιογαελίρ. 
απᾶ ω]ιο δίαπᾶς οοπδρἰειοιις ἴπ {ε [ογεπιοδί γαπ/ς οἵ {ἶιε ἴεαγηεά 
απά ο] έλε ϱοοᾶ, θεεπ ρίεαφεά ἰο οἱςπίβ/ ᾖὶς αρρτοὐαίοπ ο] έ]εδε 
14 [αῦογ»,---αιᾶ {ο αεζερέ /γοπι πιε ίλε [}εάἰεαίίοπ ο} οπε οἱ 314 
εαγ[ίεγ 1γογᾗς. 

1 Ίαῦε Μεγ θεεπ οἱ ορύπίοτ {]ιαί πο ὀγαπε] οἵ οί οοι]ἀ 
θετεπάεγεᾶ ίοο εαςφ [οΥ Ιέαγπετε ; τοε[[ Κποωΐπρ ἐ]ιαί οὐ]εοίίοπς, 
ΊΟΥε «ρεεῖοις, ἴπαεεᾶ, απά ϱἰαιςίδζε, ἐλιαπ τοεῖο {9 απ «ιιζδίαπ- 
ἐαί, Ίαυε Όεεη 1Υςεᾷ αραἶποί αεἰ[ιτες [λε ί]ιοδε ἕ απι ἠπίγοσᾶι- 
εἴπο. Γεω ηιεπο[ςδοιπά]ιάσηιεπέ, 1 {)ηη]ς, ὦήο Ίαῦε εοπφἰάεγεᾶ 
{με πιαί{εγ αἰίεπίζοε[ι, τοἰδέ ἄεπ) ἐ]ιαί με] ἐἴπιε (τω/εί]εγ οωϊπρ' 
ἰο ἴμε αἰ[ει]έ οί {πε 5ιζ]εοί, οὗ {ο α Γαμ[έ {π ἐ]ιε ρίαπ ο] ἐπςίγο- 
{1ἱοπι) ἐς πιῖς-δρεπίέ αἱ ο[ιοοί αιᾷ ἴπ {πε Γπϊοεγοτ{ζες, οῦέγ {ᾖιε (ἶας- 
οἷε. «Ἠιε]ι ἐπεκϊπιαδ[ε ἐἴπιε (απᾶ ωλίε] οιςἨί 1ο ὂε επιρίογεᾶ 
{πι ΙΟΤΕ πθε[] ριγῖές ) ἶς ιφιενἰοπαδζη πιῖς-ερεπί. Ίγαπαία- 
ἱοπς, ᾖ ογαπίέ, ατε υετγ ἀεὐιθία(ἶπρ αἰᾶς, τω]εγε δἱιιαεπί ἄεγεπᾶ 
ο[ε[ψ οἩ ἐἶιεηι, Πἶᾖε «τωϊπιπιετς 1ροπ «οτε; θμί ἰΠεγ αγε Κετοίςε 
υαἴμαθ][ε αἰᾶς, ωᾖετ {ευ αγε]αἰ]γμ[; ρατίϊεμίατ{ψ {ο ΦγοΏπ Ῥετ- 
5οη6, τῶ]οςε ΠιεΠΛοΤΙεδ αγε {εδ τεἰεπίίζοε; αγά {ο Ῥεγ5οπς οίπαάφγίπρ 
τοι (λε αἀθαπίασε ο α ῃγοβρεέτ πιασίετ. 

Τα {ιέεγε αγε δευεγαἰ ΕΥΥΟΥΦ απᾶ {πιρεγ/εείῖοτις ἔτι ἐ]ε ]οῖ- 
Ισως Εἰαγ. αξ λενε ιπάοιδἰεά(γ αγε ἵπ {ᾖοδε τολίε]ι ᾖαῦς ϱΤέ- 
οεαεαᾶ {έ, ᾗ /ιαυς πο γεἰιείαπεε ἴπ θε[ευΐπρ:--- απᾶ ]ιαί Πηιαι 
Πογᾷ τας εὐεγ Ῥετ]εοίᾷ Ειί ἰ]ιαί {εγε αγε αἲ Πέτὸ ΕΥΥΟΥΒ απά ἴπι- 
Ρετ]εοΙῖοΠ8 αν / οοπ[ά ρος9ἱδίγ Πείρ, ἴ πεεᾶ ποί Πεκίαἰε {ο αφφετίς 
απά ἐ]αί ἵ απῃ γεαἰζψ ΦΟΥΥΥ {έ ταν πιοί ἴπ ΠΙ4/ Ροτῶεγ 1ο ο δείίε). 

}Γαοΐπρ ἐς Γαγ, πι ζιογᾶ, τοίῇ πε] θοίώπεςε, εἰ τοζ(ᾖ 
πιο] εαπάοιχ, οδέγιᾶεά ο 1/οι1 -ἔογάς)ι{μ᾽ς ποίίεε απά ἐἶπιε, ἴέ 
οπ{ γεπιαίπς [ΟΥ Ώιε ἰο ρίεαά ἐἶε ριγτ{/ ο 14 Πιοίζυε, απά ἰᾖε 
ὐποεγίίφ ο) εαγί, 45 ΠΙΥ αροίοσγ; απά {ο σικεγίθε πιή/5εἴῇ, 
ζωζ(ᾗ {λε πιοςί εογαάϊἰαί φοοά τοἱφᾖέν. 

Μν Τοχκυ, 

Υοιγ Γιογάς)έρ᾽ς πιο] οὐ[ρεα, 

ἅπά υετγ οὐεαίεπί Φεγυσί, 

όν 
10Η 01 πο 2191. 1824. « ν | 

ΧΑ’. 

προ, . 
κκ πι  α 



ή 

το ΤἩΠΕ ΒΕΑΡΕΗ. 

Ἠγιππουτ εειν!]εἰγ {οουίησ Βντυποῖς η αἲἰ Πὶς οοπ]εοξΓΘΒ, (ΠΙΒΠΥ οἱ 
γΥΏ]οἷι ἵνθγε ΠΙΤΠΦΥ απά 6οπιο αὈδατά;) 1 Ίανε αἀ]ιετεά ας «]οβε]γ {ο Π5 
Τεχί ας ἴἶιο αι]ογῖιγ ο{ Μ 9. απά πιΥ οἵνΏ ]πάριπεηί ννου]ά ρεγπηῖξ. 
Τη] ατγαησειπεηί οΓἴ]1ε νεγςες 1 Πάνο πο γγοτε ἀῑπετεά ἔτοπη Ἠϊπι, 

ενεῃ γ/εγε αι{ΠογΙγ νγατταηἰεἀ,---απά ]αάσπιεπί ρτοπαρίθἆ; ψέἩ ἴἶια 
εχοερίῖοη οΕ Πανίησ οατγ]εά νετςες 6008, 664, 665 απἀ 666, βνε περ 
Πἱρ]χει ἴΊχαη (οοηβϊδθεη!ί]γ Ιπάεεά νι πιοβί, ΙΓποί (Ἡ αἲἰ, Μ95.) (πεγ 
εἰαπά ἵπ Ῥτυπο]5 ΕάϊῑδοΠ. ΒΥ Οἱ βἵπαρ]ε (χαπδροβί(ῖον, (ν]ο]ι ννας 
Πιςί τεοοπιπιεπάεἆ ΡΥ Μαἰά]ετ,) νε ϱεί 5εΠ5ε οπἀ οοηβΙδί6ΠΟΥ, πΊετε 
γε οπἱρίπα]]γ Ἰιαὰ ἱποομετεποῬ απά ΠΟΠΡΕΗΦΘ. 

Τη 6οπηε οΓ 11ε Οποτα] Οἆ65, 1 πανε {ουπά 19 εχρεάἶεπέ {ΟΥ ειε βαΚα 
ος ιο Μείτε {ο αἀορί α τεαάῖης ἀπίετεπί ἔτοπι Βσυπο]Ἑ:---λας, {ος 
εχαπιρ]ε, {π νευςθ 124, νηεγε Βτιπο 85 Βακχεῖος, 1 Ἠανε σῖνεπ Βάκ- 
χιος γη Ἐτθατάί απ οίεις---5 Ὀείηρ,, ἵπ πιΥ ορίΠΙοη, ΠΙΟΓΕ ειΠ(αβ]ε 
ἴο έἶιε νετθε: αἰτ]λουρβ]ι Ι οὔΏ ννε π]σΏί τεβά Βακχεῖος 85 8 ἀποίγ]α. 

Αραἶπ η νειςε 946, ννλετε Α]άάς απά ἘΒτυπο]ς Ἰανε ἐναλίαν, ρεοσαπί 
ἵη απαβΗΙίγ, 1 Ἠανε, υγ] ές οπουτεποε οἳ Μιβρτανε, Ετέατάέ, απ 
Ἠσιπιαπη, οὐίεςα ἐαλίαν. 

Τη νουςε 9509, έοο, 1 ανε τορίοτεὰ τᾶς,-- πε] Βκυπο]ς λα ργεροβ- 
(ογουΒΙΥ τε]εοίεά: απά ἵη νειςε 948, 1 Ίανε ο έπε οοη]θοίατε οἳ ἨΗει- 
ΠΙΔΏΠ ἱηβδετίθά καὶ 8{ἴ6Υ καίτοι, {ο οοπηρ]είε ἴπε ππθαδιτο. 

Χεί, Οαί ΙΤ πεὶσΗί ποῖ αρρεαχ Ἱπιπιοάθταίε]γ {οπά οἱ ἀενίαίίπρ ἤιοπι 
Ἐντιησ]9 (οχί, 1 Πάνο τείαίηεά ὀλομέναν ἵΏ Υνειςε 840, αἰποιρ]ι [ Ίανε 
γειγ Πω]ε ἁοιδί(Ἰεγείη, Πούγενεν, ἀἰδδεπίίηρ {οι Ηετπιαπη ) ναί έπε 
ὑὈείίευ ΙεοΙΙΟΠ 18 ὀλλομέναν ΟΥ ὀνλομέναν,---ἵξ ὮΥ ἴἶιε Ιαΐΐ{ες νε οοι]ά οπ]γ, 
ψ( φιτῖοί ρτορτῖθίγ, (Ῥιέ Οπής ἶ5 φααοδίοπαβ]ε,) απἀατρίαπά “ρεγΠή- 
γαι,’ Ἰηδίεαᾶ ΟΕ1{5 ΠΠΟΤΕ Ρεπετα] πθαηίης, “ρεγπιοϊόδαπι 9ο ἵπ νεδε 
837.1 Ἰανε ου Βγυης]ς5 τεσοπαπιεπάα{ἶοη αἀπλϊέεά τοῖσι», γνλουιί ΑΏΥ 
Πεοθδδί(γ γ]αίδγος; Πκεννῖςε {π γετδε 1182. περᾷ {οἵ πάρα,---ᾱπὰ ἔγωγε 
{ου ἐγὼ δὲ, ἵη νοιςε 1196: γη] οἵμλει εκαπηρ]5 ποί γνογί] επαπιεγα(ἶης, 

Τη α {ουν Ιπείαηςςς, ππετε 1 ανε {ουπά ἵπ ΑΏΥ Εῑδοη α ἀεοίάεᾶ]γ 
Ρεΐΐει γεαύίπςσ εαν Βταποἷ5, 1 Ἠανο ποῖ Πεβιίαίεἆ {ο αἀορί ἴέ, ενεη 
νηενε (χε πιεί οπ]]εά {ον πο «Ἠθησε :----ἴχα5 Ιηδίθας ΟΓ τλήµων, ΥεΙ56 
220, 1 ηανε ρίνεη τληµον,-- απά ἔοσ ἔφευγε, ΥθΓςθ 268, 1 Ἠαγε σἴνεη ἔφυφε, 
απ νυμφεύσειν {ου νυμφεύειν, νου»5οθ 004. 

Γη εἰἴθίοηβ οΓ καὶ, ΟΥ ταίπεχ νῃοχς (]ς σορι]α(ῖνε οραἱ68οςς ΥΠ έ]ιο 
Ιηϊεἶαἱ νοννα] ος ἀἱρλίμποπρο οἱ λε {οἱ]οννίης Υνοτά, 1 ηανε ἱηγατίαὈ]γ τθ- 
1εοιεά Ἐτιπο”ϐ , δαὈβουΙρί, ἀΠ]εςς (88 ἵπ χώτα {ΟΥ καὶ ἔῖτα, ΟΥ κἀν {ο 
καὶ ἐὰν) ἴλετε πιΔΥ Ὠανο θθεεη 4η αὈδογρίίοη οἱ  ρατί οΓ έχε ἱπ]ρία] 5] - 
Ἰα0]6. Φάοἱ γνοχάς α5 χώ, χώταν, {ΟΥ καὶ ὁ ΔΠὰ καὶ ὅταν, νηὶοῖι Ἐτίατάι 
Ψχοίε χώ, χῶταν, --- απὰ Ἐτιπείς, χὼ, χώταν, ἶ οοηδίάεχ {ο 6 ὮΥ Ροΐ]ι 
ἴλεδε οζ[έους νγοηρ]γ εκ] υίεεά. Χ᾿ ἡμεῖε, χ᾿ δΐδε, απ βἰπαῖ]αχ εκαπηρ]ες 
οΓ εἰἰδίοπ Ώδίοσε α Ίοηρ νουνεὶ ος ἀἱρΙί]ιοηρ, 1 πανο σίνεη γη απ 8Ρο8- 
ἵΤΟΡΜΕε τἱσ]!]γ. 

Ἰανε αἰδο, α5 ἵη νευςες 766, 1091, Ριείεγτθά “ἀνὸε, υν]εῖι Ῥοῦδον απά 
οἴ]ιεις, {ο Ἰὠνὺρ γη] Ἐχαποκ. 

Βεερεσιῖηρ ἴἶιε γνογά “Α/ὸγε (1η ἶνο Ὠοσίο ἀῑα]θοί, 'Αίδας) απιά 15 ἵη- 
Βεοιῖοης, 1 ανα, νηεγθυοτ α ἀϊα]γεῖς ννας ποί τεα τες, οοηδῖἀεγεά “Αί- 



νΗ ΤΟ ΤΗΕ ΒΕΑΡΕΠ. 

δης {ο Ρε ςἰτ]οΓ]γ οχ(πορταρ]]σα], απά ρτε{εταῦ]ε {0 “Αδης:----ΠΟΥ ο8η Ι 
οοη]εοίατε 4ροη ναί σγουπάς εἴίπετ Βτιποῖς, ΟΥ ΔΏΥ εἀ[ίος {ος Ἠΐπη, 
οου]ἀ ρε]πί Αἴδας ἵη νειβε 811, ποτε {Πε πιείτε ενἰἀεπί]γ ἀεπιαπάς α 
δροπἀεθ. Εαια]1γ Ραἀ, ἴοο, με Αἴδα ο νετεε 961, νηέ]ι θενεγαὶ οἱ]ιθις. 

Εγοπη 5οπιθ οἳ Βτυπο]ύς οοπ]εοίαχγε, α5 1 Ίανο »ἰαίεἀ αὔονε, Ι Ἰανε 
{εε]γ ἀῑδεεπίεά :----δαςΙι, {ο Ιηδίαπςε, 85 16 ἀτήριον ΓΟΥ ἄτης ἅτερ, ΝΕΙΦΕ 
4: Ἠ]5 τοῖσδε {ΟΥ τούτοις, ΥΕΙ5Ε 504: Ηἱ5 τυ χεῖν {ΟΥ λα χεῖν, ΥΕΙ56 699: ]ῖς 
ἀνίκατ᾽, ἁμάχαν Ἔεως, ΠΟΥ ἀνίκατε µάχαν, Έρως, ΥΕΙ5Ε 781: Ὠῖς ἔπ᾽ ἔοτ 

ἐπ᾽, ν6ιςε 789: 15 τι {ΟΥ τε, νθί8ε 960: Π5 παγκοίνοις πα Ἰπάεεά αᾱ- 
πη]έ5 οἳ ἀείεπος) {ΟΥ παγκοίνου, ΥΕ18ε 1120: απά {Πε ΙῑΚ6. 

1η (πε αεοεπέμδίἶοΏ απἆ ριποίμαίίοη, {οο, 1 πανε ίαΚεη έἶιε Πρετίγ 
οΓ ἀῑπετῖης νετγ γάἆε]Υ έτοπι Βγυποῖς ἵπ ΠΙΦΩΥ Ρίασες. Πο σαπποί 568 
ἴἶλαί Εῖ5 κ.α νῦν, νειςε 1 140,5Ἱου]ά Ὀ6 καί νυν {ΟΥ θΠ]5 ἴα πιείτο 45 υγε]] 
85 {λε 8εΏ8ε γεαίΓες: ---- απά πο οοι]ἆ ενετ {ο]εταίε α {111 5ίορ αίτει 
Θηθα, ν6ιςδε 1495 Τ]εῬε Ι ππεη{ίοΠ ΠΠΕΓΕΙΥ 5 5Ρ6ΟΙΠΠΕΩΡ;----{ΟΥ 1 ανα 
ηοί εἶππε {ΟΥ {ατίμεν αμοίαίΙοῃ. 

Οµ {]ιε ευὈ]εοί οΕίε Τεχί οΓ ειπε {ο]]ογίπς ΡΙ4Υ, 1 Ἱανε επἀάεανοι- 
εἆ (ο 5επά {6 {οτίῃ α5 οοττεοί]γ αδ 1έ Υγ85 ἵπ ΠΙΥ Ρο:ΥΕΙ,----απά ἵη σεηετα] 
νηετο ἀϊΠετεπί τεαάϊησς οσσΝ 80Π1ε ποίῖσε Ὠα5 Ώεεη {αζκεπ ο ίπεπη 1η 
ἴ]ιε ποίες; απ]εςς εἰίλετ {1εΥγ αρρεατεά {ο Ρε απἀεβεινῖησ΄ οΓ ποί]ρθ, ΟΥ’ 
νε Ἠπαῖις ΙΤ Παᾷ αβδίσηεά {ο Επί5 ρατί οΓ {πε πγοτ]ς ργεγεηίεά πηθ. Έοςσ 
οπ6 ΟΥ οίας ος έμεδο τ6βδοης, 1 Ἰανο 5οππείῖπηες {ο]]ουγες ἴἶπα οΟΠΙΠΙΟΠ 
Ιεείῖοπ ππεγε Ἐτιποἷς Παὰ Ἱπίιτοάιοεά α 5αρροδεά αππεπάππεηέ, υν(]ι- 
ουί 5ο πας] α5 αἀνετίίηρ {ο 5 {αποῖεά επιεπάα/ίοη. 

Τη εε Τγαηε]α(ίοη 1 Ώανε {ουπά 1έ π Ώάπιετοις Ιπείαησες {οία11Υ ἵπι- 
Ρταοίἰοαβ]ε {ο αθῖάθ ὮΥ (πε οπΙρίπα], 50 85 {ο ρἶνε 4ΠΥ (λῖηρ Ίκε α Υει- 
Ρα] νεγείοη, ΟΠ αοσοιηίΐ ο6 (16 πΙαΥ Ερ8εΡ, απά οί {πε εχίγεπιε ἀῑί- 
{ετεποςῬ Ῥείψεεη έπε ἄτθε]ς απά Ἐπο]ϊεῃ Ιάΐοπς. 1 Ώανε πενετίπε]εβς 
ἆοπο ΠΙΥ Ῥε5ί {ο κεερ 45 ο1οδε]γ α5 1 εοι]ἆ {ο έ1ε πιεαπίηρ οΕ {1ε Αι- 
ελοτ τ---Ῥαΐέ ενεη ἵη {Π5 1 {68Υ Τ Πανε ποί αἱνγαγς 5αοσεεάεά. 

Τ]αί (λετε ατθ 1η πο Τγαηβ]α(ῖοη 5ενεγα] ΡεααΙ{α] ραδδαςες, (Υ]αί- 
ενει 5αοἩ ρἰΩΓα] 5ηαγ]οι5 απά 5εἡ-οοηδαίεά οσῖ168, α5 ἴιο υποαπάϊἆ 
απά πιεπάαοίοις τζετ οξα πιοδί οοπέεπιρΜῖρ]ε Ρ]ΙΠΗρρϊς, Ρτοβεβεῖηρ {ο 
Ρε α τενίευν οἱ {πε Ἠεοιῥα, Ἰηδετίας ἶπ α τεσοεηί πάπΙΡες Οἱ ἃ ΠΙοΩΙΠΙΥ 
Ρυρ]οφίίοη νειγ Πεί]ετεαᾶ, Όεσααςδε νετγ Πέέ]6 ννοτί]͵, πᾶΥ (ΙπΙς) Ρεαι]- 
α{α], απά αἲ ελα 6απιε εἶππο {αν {τοπα υη/{α(Ἠ{α], νν]] ποί δε ἀεπῖεά ὮΥ 
πιθη ΟΓ 6ου ]δαγηίηρ απά 5ουπά ἰαρίε:---Υεί οίπετ ρᾶβ8ᾶρες α1ε ποί 
90 ΠαΡΡΙΙΥ, ΏΟΓΣ γεί 5ο {αἱΗι{Η]1Υ, τεπάεγες ---ᾱ5 ΠΠΒΥ Ρεγμαρ5 πανε Όεεπ 
εχρεοίεά. 

Ιω χε νετγ ου{δεί οἱ {ε Ῥ]αγ νε γγοτάς ὦ κοινὸν ἀντάδελφον Ἰσμήνης 
κάρα, ννλίο { Πανο (ταπε]αίεά, ««Ο Ἰπάγεᾶ σεἶ{ οἱ πιῖπο οἵυπ οἱδίεγ 15- 
πιέπδ, βἱσηῖέν Πέετα]]γ,--- Ο Μἰιάγεά οωπ-κἰδίεγ ἠεαᾶ οἵ Ιοπιέπὲ, ---8 
πηοὰςε οΓαρεα[ζίπρ αυ]ίε ου(]απάϊδῃ απ {πίο]εταβ]θ. μάς, 

6οππε ἸαΗέιιάε απάἀ Ιπάμ]σεπςς, {πετείοτε, η ἐῆῖς, απ ἴπ βἵπη]αγ εχ- 
ΑΙΠΡΙΕΣ, αγε οτανεᾶ, απ γγ]]] Ὁ (νε ΠΌετα] ὃε ρταηίεά. 

1.0ΠᾷΟΛ;, οΓπο 219ἱ, 1824. 



»δΕΗΜΜΛΑΗΥ 
οΕ 

ΕΛΟΤ ΑΝΡ ΟΙΠΟΌΜΑΡΒΤΑΝΟΕΣ ΟΟΝΝΕΟΤΕΡ ΥΙΤΗ ΤΗΕ ΡΙΙΑΥ., 

ΤΗΕ οίγ]{ε Ῥείννεει Ἐ{έος]ᾶβ απά Ῥο]γιάςδβ, {πε πνΟ 80Η οξ {116 απ{οτίαπαίς (-- 
ἀϊρας πρ οἱ ΤἨεῦεΒ, ανῖη 1εὰ {ο ια Ἱηγεβίππεηί ος έΊπε Βαόίίαυ εαρῖία] ὮΥ α τε- 
πούγπεά ΑΓΠΑΥ οἱ Αιρϊνες ππάεχ Δάγάβία» ἵῃ ΡεΓΡΟΠ, απά αἲς οίμου εε]εβταίοεὰ ρεπε- 
τα], οἱ ]ιοπι Ῥο]ψιήςὔβ ΥΥ88 οΠ6:----ᾱπἀ Είόος]ᾶ8 (αξίετ {16 οἵ(γ Ἰιαά δει γ1ο]επ(1γ 
αββα]]εὰ, απιά νν]]]δί ιο Ἱπ]λαβ]ίαπ5 νγετε 56111 πιακῖηρ νίροτοιις γερκίαπςε) ΠανΊηρ 
ἔγοτη {λαογαπηρατί5 εμα]]επρεά Ῥο]γπίοδρ {ο βἵπρ]ε οοπαβαέ, ο Ἱ]]-(αιεά Ῥτοί]ους Εε]] 
ὮΥ παπα] ννουπάς: ενας οοηβαπιππαίΊημ {πε οαγ56Β ννμ]ε]ι {εῖτ {αί]ιου Ἰαὰ Ἱππρτο- 
οδίεᾶ, απά αἲ ἔἶνα βαπιο {Ἴπης, ΡΥ (πεῖχ ἀεαίΠ, (εγπιϊπα{ἶπρ {]ιε γναγ: α5 αἲ] επ5ε ο αμ- 
στεββῖον {Τοπ {πε Αγρῖνε {ΟΓ068 προπ {πε οἵίγ πονΥ οεᾶβεά :---ίἶνε ορ]εοί οἱ έἶιε εχγε- 
ἀϊίοι λανίηρ Ὀθεῃ {ο Ρ]ασςε Ρο]γηίεῦδ οἩ (χε (Ἡτοπε ο ΤΠεΡΕΡ, ο νν]]ο]ι Το Ἰιαά Ώδοῃ 
πη/α5(1γ ἀερτῖνεά Ὦ} 5 Ῥτοί]ου., 
Τε Ῥοβ]ερῖηρ αΓΠΙΥ, {]λεγε{οΓς, νν]ιάγανυ: ογἹρρ]ας ΤΠ 18 ΠΗΤΗΡΕΥΡ, απιά Εγαδίταιοᾶ 

Τη 15 Ἠορε». 
Οτόοη πονν βιεσθεά1πρ {ο πε ΚἹπράοπα, Ῥοί]ι η πρ] οἳ τε]α(ϊοπδμῖρ απιά 1π ΟΙ - 

{Γοτπϊ(γ {ο ένα νη]] οἳ νε ἀεεεαδεά Ε{όος]δ8, ΠιοποΙΝ {νε {εδίαίου Ἱπά θεα νν]]ι Όιι- 
τὶα], Ὀέ ἔπε ἀεαά Ῥοάγ ο Ῥο]γηίςξς, α5 Ρεῖηρ {]ιαί ο{ αη Ἰηναάςτν, αἲ 1εαδέ, 1ξ ποί οξ α 
(γαϊίοΥ απά τορο], Ὦε οΟΠΙΠΙΑΠάΒ {ο Ῥο εχροδεά απριιγ]θά : απά Ίο ΠΙΟΓΕΟΥΘΥ ἆθογθθβ 
ε]ναί έλέ ριπ]δμπιεηί οί ἀθαί]ι 5μα]1 Ῥε Ιπβ]οίεὰ προ ΛΏΥ οπ6 γγ]ο ϱΗα11 αἰ{οπιρί {ο 
μᾶΥγ {απετα] τ]{6ς {ο (ἶιε 60Γ56. ! ΑΦΜ 

Ρο]γπίςὃς, αἲ Ἠῖ5 ]α5ί Ἰη{ειγίευν να Απάσοπ Πὴς βἰδίατ, Ἱαὰ οαγΏεΒ!ΙΊγ τοφιεδίοά 
Ἠ6ς, 1{ έ]ια γαπιεπαΏγαπιος οί Ἠπι γγα» ἀεαῖ {ο Ἠ6Υ, οί {ο βαΏεγ Πς Ῥοάγ {ο τοπιαῖῃ ππ- 
Ἱηίαγταά: Όί (1π γεγετευέε {ο έιε (ος Ροί] αθονε απά Ῥε]ουν (ἶιε ἸιατίἩ) {ο ποπος 
Πέ νι δερυ]ίυτο. Ἶ 

Απάροηδ, {οπά]γ ελεγίδΏῖηρ {ια τεοο]]εςίῖοη ο{ {116 {α]]επ Ῥο]γπάσδς, ππ{ίο γγΊχοπι 
5/ε Ἰαά ἐνετ Ῥεεμ πηοδί ν/ατπι]γ αἴίας]ιεά Ὦγ (νε {ες ο (ηε ΣἹποεγορί αΠεσίίοι απ 
Ῥεϊηρ αοίιια{εὰ Ὦγ α 5εη5ε οἱ ἀπίγ απά οἳ νεπεγα(ῖομ {ο τ1ια οἆ», 1οςο]νος {ο Ότανα 
6Υετγ ἆαπρογ Ἱπ {ιο ἀϊβεπατσε ο ία Ρίοις ἀερί 5ε ονγεὰ {ο πε ννγείομεὰ «οτ5ε οἱ 
Ἰεγ 4ΠΏαΡΡΥ Ὀτοίλεγ. Ἰ/πετείοτε, ἀεδρίδῖηρ α (γταπ{”5 (Ἰγθαίς, 81ι6 «ΟΥΘΙΑ {11ο ἆσαά 
Ῥοάγ νηϊ(]ι ως, απά ρου15 οἩἨ 16 Πραοης---ΡαγΙηρ 1έ {Ίιεδε Ἰαδί δα οβϊσο» ἄοπι α 
ἀϊἱδοοπβδο]αίε βἱδίο). | 

Τη]8 αείοῦ Απάροηῦ”5 ἀϊδορεάϊεποε {ο έ]ιε πιαιιάαίο ο{116γ εονεγαῖρη, απά (1ο Ρῖ- 
ἴ6οιδ οοΠΒΘΦπειοες οἱ έ, {ΟΥΠ {1ο φαβ]εοί οἳ έπε Γο]]οννῖης Ἱπίογθβίϊρ απιά τηοδέ 
ραΐ]είῖς ἐγασεἀγ ; ἵπ ννλ]οἩ α Ὀγ]άε απιά Ἠεγ]ουςυ, πιά απ Ἱπποσθηΐ πθοη αγς ἀτῖγει 
ΡΥ πιεηία] 5αΠεγῖηρ {ο {1ο ρογρείταίΙοἨ οἱ 5ε]{-πιιτάεν. 
Τε ΟΠογι» οοηβῖδί5 οἱ περα 5επαίοΥ» αἰίας]εᾶ {ο (ιο τοϊπηῖηρ ΠΙΟΠΑΥΟἨ, απά 

Ὑ/Ίοπα ΒόρΠοςΙ65, οί οἳ εοπαρ]ϊπιεπέ {ο {πε ΑίπεπίαΠς, Ίας τορτοδεηίεὰ 5εγν!]ε]γ 
θα πηϊβρῖνε {ο Ἠϊπι, ΤΠ6Υ, {ογπεί{α] οἱ λε ἀῑοίαίος οἳ Ἠππαπ]έγ αιιά οἱ τε]]σῖοι, απά 
{ογρεί{[α] {οο οἳ {εὶχ ἀπίγ ἂ5 α 0λογυ8, κοπο ο η ἹπῃαπιαἨ απιά Ἱπιρίους εζ]οι, Ἱπ- 
βίεαἆ οΓτερτονίηρ {πε ῬαϊῬατοις Ἱπδο]επος ο απ αη{εε]]ης πια, απά οἱ ΠΥΠΙ]Υ 5αρ- 
ΡογΏηρ, κε οἴάχεπθ {0 ννηοπι {γεεάοπι απά ]αδήί6ς ννεγε ἆθατ, ἴπε ἀἱρηϊίγ απ ἐἶιο 
Δ6ΓΕ(ΠΕΒΡ Ο{ {Πεῖγ πιαΏ]ΙΥ οβϊοε. Έτ {ο ἃ Ρεορ]ε, 56Ἠ ἃ5 {ε ΑίΠεπίαης, ειονῖπρ 
γη] 1] λε εη/ἡαδίασπι οἱ εἰν]] Ηεγίγ απά {1ιε {6γνοΥ ΟΕ 5ε]{/-ουποεῖε, ποίλμῖηρ οοι]ά 
Ρε πιογε ρτα1(γ]ιρ (8 {λα τερτεδεη{αί]οη οΕ ἐῑιοῖγ πιοδί Παίεία] οποπιῖος {1ο Τ168- 
Ρ8Ἠ8 ἵπ (μῖς ι]γ ἀερταάῖπρ απιά οοπ{επαρ1θ]ε Ἠρ]τ, 
Ίε Ῥοεπε Ίϊε5 Ὀείοτε {ιο ραίο8 οΓ {Ίνα Ῥαϊαος αἱ Τ]εμας---ατιά (ἶιο αοίῖοῃ οἱ {ἶ]ια 

ἀταπηα Ὀρρῖης γη] {πο ροερ οἱ ἆαγ, απά (εγπηϊπαίθς ἵμ {χο αΠΙΘΓΠΟΟΗ. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΕΦΦΕΝΟΕΗ ΕΠΟΜ ΥΙΤΗΙΝ. 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΡΑ΄ΜΑΤΟΣ,. ΤΗΕ ΡΕΕΒδΟΝΕ ΟΕ ΤΗΕ ΡΒΑΜΑ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ . νο - - - ΑΝΤΙάΟΝΕ 
ΙΣΜΗΝΗ - - - - Ξ ΙΞΜΕΝΕ 
ΧΟΡΟΣ ΘΕΒΑΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ - 6ΗΟΕΒΟΒ ΟΕ ΤΗΕΒΑΝ ΕΙΡΕΕΞ 
ΚΡΕΩΝ - - - - - - Ο6ΕΕΟΝ 
ΦΥΛΑΞ ΑΓΓΕΛΟΣ - - . - 6ὈΑΕΡΒδΝΑΝ ΜΕΞΣΞΕΝΟΕΗ 
ΑΙΜΩΝ - - - - - - ΗΣ ΜΟΝ 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ - - - - - ΤΙΚΕΡΙΑΝ 
ΕΤΕΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - - - ΟΤΗΕΕ ΜΕΕΣΕΝΟΕΕ 
ΕΥΡΥΔΙΚΗ - - . - - ΕὉὈΒΥΡΙςΕ 

Β 

ο ώδα . μι 



ϱ 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ. 

κ μ. ’ ο» Ν . / / , 

ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΑ Πολυνείκην ἐν τῇ πρὸς τὸν ἀδελφὸν µονοµα χίᾳ Κξέων ἆταφον 
. -- Ν , δέ 3 Ν ν, / ν) , Ν / 3 ; 
ἐκθαλὼν, κηρύττει µηδένα ἀντὸν 9άπτειν, λάνατον τὴν ζημίαν ἀπειλήσας. 

ρω ι Ν . λ Ν » Δ / 

Τοῦτον Αντιγόνη ἄδελφη λάπτειν πειέαται’ και δὴ λαθοῦσα τοὺς Φυλακας, 
. ενν ι] ο Ν 4 ω 

ἐπιδάλλει χῶμα. Οἷς ἐπαπειλεῖ «άνατον ὁ Κβέων, ἐι μὴ τὸν τοῦτο δράσαν- 
ἑ ιο Ν ; . / α τα ἐξεύροιενν Οὔτο τῶν κὀνιν τὴν ἐπιθεθλημένην καθάραντες, ὀνδὲν ἧττον ἐ- 

΄ ’ 5 . νε / λ ΑΝ) Σμὲ. Ν Ν 2 ῃ 
Φρουθουν. Επελθοῦσα δὲ ἡ Αντιγόνη, κ»! γυμνὸν ἑυροῦσα τὸν ΥΕΧΕΟΥ} ἀνοίκω- 

/ Ν νά / 

ἕασα, ἑαυτὴν ἐισαγφγέλλει. Ταύτην ὑπὸ τῶν φυλάκων παθαδεδομένην Κ ρέων 
-” / ο» 2 Ν { / ε 

καταδικάδει, καὶ ζῶσων ἓις τύμθον καθεῖρξεν. Επί τούτοις Αίμων, ὁ Κβέον- 

ῥιὸς, ὃς ἐμνῶτο ἀντὴν, ἀγανακτήσας, ἑαυτὸν ἐπισφάζει τῇ κόρη ἀπολομέν τος ὑιὸς, ὃς ἐμνῶτο ἀντήν, ἆγα Ἴσασν ᾗ κΟΡΊ ἀπολομένῃ 
η / 2 τ ώ / - 

ἀγχόνη, Τειρεσίου ταῦτα προθεσπίσαντο». ᾿ΕΦ᾽ ᾧ λυπηθεῖσα Ἐυρυδίκη, ἤ τοῦ 
Ν / ὁ λ . Ν . 

Κεέοντος γαμετὴ, ἑωυτὴν κατασφάζει' καὶ τέλος, 9εηνεῖ Κβέων τὸν τοῦ παι- 
γω ” / 

δὸς και της γαμετης άν Τοὺε 

ΤΒΑΝΡΙΑΠΟΝ. 

ΑΒΟύΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕ ΑΝΤΙΑΟΝΕ, 

Ο.εον Πανίηρ οαδί Ρο]γη(ςδς, βΙ41Π ἵη δἱηρ]ε οοπιραί γΙἩ Εὶ5 Ρχοίμεν, 
οτί] απϊηέειτεά, οοπηπαμς-Όγ-ρβ]Ιο-εαϊοί Εἶιαί πο οπε Ρσγ Πῖπι, 
(Ἠγεαίεηίπσ ἀεαίΏ ο5 ὤπε ρεηα]ίγ. Ἠίπι Απάροηξ Ώϊς βἶδίει ίαίκες 
Ἡπροπ Πθιβε]{ {ο ΙΠΗΙΠΙε:----απᾱ ΠοΥΥ, Πανίης ε]ιάθά {πε συατᾷς, δε 
φίγουν5 ΟΠ ΗΙπα {1ο ππου]ἀ. Το επι ΟΓέοπ (Ἠγεαίεης ἀεοίῃ, 1 (εΥ 
ἀϊδοονετ ποῖ ἰΠε ἆοες οἳ υ1]5 ἀεεά. Τ16Υγ. Ἠανίης Ῥταξςῃεά αν’αγ νε 
Ρεεσαηί ἀπςι, Κερί-ιγαίοὮ υν]-πο-]εξδ-νίσί]αηςσθ. ΤΠ6η Απιόροπᾶ 
οοπαῖηρ οπά Ππάίηρ {Πε ἆεαά-Ροάγ Ρατε, ΡΥ Πεν εμτ]εκῖηρ Ὀείταγ- 
εἆ Ἱοεγβε]{,. Ἠεν ἀεινετεά-αρ ὮΥ ύιε ριατὰς Οτόοη οοΠάΘΙΠΗΡ, οπά 
Ιππιάτες αἶϊνε ἵπ α 5ερυ]οητα|-ναιί. Α: ελ, Παπιοῦ, ΟΥέομ’5 80Η, 
νο οπΏεείσλες έπε γεππεπ]ῦταποε ο μεγ, Ρείης Ιπάίσπαπέ, ἱππππο]αίεβ 
Ἠϊπηδε]{ Ρερίἀε (ἶνε ν]γρίη 5ε]{-είταπρ]εά {π α ρεπάαηί-σοτᾶ, Τἱχέδίας 
Παγίηςρ ρτεᾶϊοίεά {6βο 6πρς. ἨΨΠετεαροη Εανήάϊςσθ, χε πε ος 
0τόομ, 5οιτοπΊηρ, είαῦς Πειδε]{:---απᾶ ΟτόοΠ 1η {ηε επὰ Ὀευγα]]ς έ1ε 
ἆθοεαᾶδο οἱ Πῖ5 5οΏ απά ο{ Πῖ5 6ρου5ο. 
1116 1. ΕοΥ τη αονοκαχίᾳ» οπο ΜΒ. ας 

τῷ κοναμαχίω.---νΕΙΥ Ῥας1γ. ἵπ Μουε]]5 
"Ἱδβαυτάς, εμ]ατρεά ὮΥ ΜαΙΟΥ, κονοµκα- 
χία 15 οπιτεᾶ, Ῥαέ νηείλεν ΡΥ αοεϊἀεπί 
ου ἀθδῖρη 1 Ἰπονν ποῖ. ΈΠογε 4Γε 50 πιᾶ- 
ΏΥ ΙΠΡΕΥΓΕΟΙΟΠΒ Τη {ναί γνοτ]ς, ναί 1 1ε- 
{6γ {ο Ἱέ νι ἀἱδρταῖδο. 

1ήπε 2. ἴη 8οΙΠε ΝΜΤΡΡΒ. ἀυτὸν 15 ΥΥΠ{ΙΗΡ. 
1μπεδ. Α]άάς γοπι αι(πον]έγ εἀϊέεάᾶ 

ἀλελφὴ ἀυτοῦ ᾽Αντιφόνη. 
1ήπε 4. Τη 5ενετα] εἀ]ήίοπς νγε βπά τῷ 

νεκρώ Ώείγήεεῃ ἐπιθάλλει η χῶμα. ΓΠΕΡΕ 
ΌΏνο ψγογάς ατε ε]εατ]γ Ἱπιρμεά, αΙ{ποιρ]ι 
ηοί αοίιια]1γ εχρτοββεἀ. 

11Πε ὅ. ΜΒΠΥ «οηίεπάἁ ΕΟΓ καθαίβοντες 
1η 16 ΟΓ καθάραντε». 

1άπ6 9. Τη εάΙάοπ5 αμά ΜΒΡ. ποί α Γεν’ 
προσεπισφάζει ἵ5 Ἰε]ά αρ 35 {1ε (τε τεαά- 
Ἰπσ. Απἱδίόριαηᾶς {πο ἀταπιπιαγίαη ας 
βῖνει Πιο ατρυιπηθηί{ αἱ ρτεαίεΥ Ιεπρίῃ, ἃ5 
{ο]]ον/8 :----έ Αντιγόνη, παρὰ τὴν πβὀσταξιν 
τῆς πόλεως λάψγασα τὸν ΓΠολυνείκην, ἐφωράθη, 
καὶ ἒις ιν ημεῖον κατάφγειον ἐντεθεῖσα παθὰ τοῦ 
Κρέοντος, ἄνπέηται' ἐφ᾽ ᾗ καὶ Αίμκων δύσπα- 
θήσας διὰ τὸν εις ἀυτην ἔρωτα, ξίφει ἑαυτὸν διε- 
χθήσατο. Επὶ δὲ τούτου ἠανάτῳ καὶ Ἡ µιήτηθ 

-- . ” 

᾿Ευρυδίκη ἑαυτὴν ἄνεῖλε, Τὸ μὲν δεᾶμια τῶν 
καλλίστων Σοφοκλέου:,. Στασιάζεται δὲ τὰ 

Δ 

περ) τὴν ἠρωΐδα ἱστοβούμκενα, καὶ τὴν ἀδελφὴν 
ἀυτῆς Ἰσμκήνην, ἃς ὁ μιὲν᾿ Των ἐν τοῖς διθυράµι- 
Θοι καταπροισθῆναί φησιν ἄμφοτέρας ἓν τῷ ἵ- 
Ες 1, ς / 

ερ τῆς Ηβας ὑπὸ Λαοδάμκαντος [Ῥειρετὰπα 
εοάἱ6θβ ὑπὸ Λαομκέδοντος.] τοῦ) Ετεοκλέους, 
Μίμνεβμιος δὲ φησι τὴν μιὲν Ισμιήνην προσο- 

οι / ζωήν γ. 2 αιλοῦσαν Θεοκλυμκένω ὑπὸ Γυδέως κατὰ Αθη- 
”. 2 ” { .. νᾶς ἐγκέλευσιν τελευτῆσαι. Τὸ δὲ δρᾶμια τὴν 

ἐπιγθαφὴν ἔσχεν ἀπὸ τῇ; παρεχούσης τὴν ὑπό- 
βεσιν ᾿ Αντιγόνης, Κεῖται δὲ η μυθοποιῖα καὶ 

33 / } 3 / ἅ ᾿ ᾿ - 

παρ Ευβιπίδῃ ἓν Αντιγόνῃ' πλὴν ἐκεῖ φωρα- 
θεῖσα (κετὰ τοῦ Αίμαονος, δίδοται πθὸς γάμιου 

ῃ ε Δ 

κοϊνωνίαν, καὶ τίκτει τὸν ἸΜαΐμκονα. Ἡ µκεν 
-- ) -- 

σκηνή τοῦ δράµκατος ὑπόκειται ἓν Θή6αις ταῖς 
-- ” ο) 

Βοιωτικαῖς. Ὁ δὲ Χ οβὸς συνέστηκεν εξ ἔπιχω- 
/ ΔΝ 3 Ἑ 

Είων γεβόντων᾽ προλοφίζει δὲ η Αντιγόνη’ ὁ- 
. το. 

πόχειται δὲ τά πράγµκατα ἐπὶ τῶν Κρέοντος 
βασιλείων. Τὸ δὲ χεφάλαιὀν ἐστι, τάφος ΤΠολυ- 

/ 2 { 2 / / ε / 

νείκους, Αντιγόνης ἄναίρεσις, λάνατος Αίμο- 
” ε ᾗ νο, χα] µιόρος Ευρυδίκης, τῆς Αίμκονος κ” 
λα ο» 

τβός. Φασὶ δὲ τὸν Σοφοκλέα ηξιῶσθαι τΏ» ἓν 
. -- 

Σάμω στρατηηίας, ἐυδοχιριήσαντα ἐν τῃ δι” 
Δ ω 

δασκαλίᾳ τῆς Αντιγόνης. Λέλεκται δε τὸ δᾶ- 
τας Ν 2 

κά τοῦτο τβιακοστον δεύτεζανε 



ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

--οιοι--- 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 
Ἱ : 

Ν ’ 

) κοινὸν ἀντάδελφον Ἰσμήνης κάρα» 
γ΄ ) ὃν 

- 
ε .. . Ν .”ω ”/ ο αἱ ». 

οποιον ουχί νων ετι ζώσαυ τελει 5 
. . Δ ας / / 

Ὀνυδὲν γὰρ ὀύτ ἀλγεμὸν, ὀύτ ἄτης ἅτερ, 

α ΔΝ ας ) / 

ὀϊσθ᾽ ὅ τι Ζεὺς τῶν ἀπ᾿ Οιδίπου κακῶν 
αρ πως 
ο... 
2-[»-[--ίν-|--ἷ-- 
--Ίν- [κιν] --]κν 

ὀἀύτ᾽ ἀισχεὸν, ὀύτ᾽ ἄτιμον ἐσθ᾽, ὁποῖον ὂν ὅ |--]κ-]»-]»-ν-Ι»- 

τῶν σῶν τε κἀμῶν ὀυκ ὄπωπ᾽ ἐγὼ κακῶν. --]ν-](--κ-ι--]-- 

Καὶ νῦν τί τοῦτ) ἀθ φασὶ πανδήµω πόλει --]ν-]--ιν-Ι--]-- 

κήρυγμα λεῖναι τὸν στρατηγὸν ἁθτίως; --]ν-||--]ν-Ι--]-- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕ, ΑΝΡ ἘΝΩΙΙ5Η ΔΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 
Ώ κοίνον αυταδέλφον κάρα Ἰσμκήνης, άρα των κάκων πο Ο/διπου τι ὁ οἴσθα, ὁποίον Ζευς οὐ- 
χι τέλει νων ἔτι ζώσαιν» Γαρ ἔστι οὖδεν ούτε αλγεινον, ούτε ἅτερ τη», οὖτε αἴσχβον, οὗτε 
ατίμκον, ὑποίον ουκ ἔφω ουκ επώπα τε των σων κάκων και ἔμων. ἆἜκαι νυν αυ τι τούτο κη- 
θύψμκα φάσι τον στατήγον άθτιως Φείναι πανδήµωῳ πόλει» 

ΤΕΑΝΒΤΑΤΙΟΝ. 

Θ6ΕΝΕ.  Οοιγί θ6/ογε ἰλεραίος ο/ {Λε Ῥαΐαοε αἱ ΤΛεῦες: «4Πί{ΡοΠδ ὑπ ἄθερ Ἠπιοιγή- 
πρ ιραἰέζηρ, αἱ {ιο άαισπ ο 4αχ. ἴιο αγγίυαἰ ο/ 67 φἰδίεγ Ι5δηιέπὲ: {ο {Λεγίρ]ίοί 
ἰᾖο Ραΐασε ({αἱεἴη ἐ]ο γεδἰάεποεο/αἱρις, θμέ ποιο οΓ (07έοπ) αγεδοεπ {λε γοψαἰξ 
βαγάθηδ,απά ραγί ο/ {με οἰέγ----ο έι ἐει:αίογς ο/ Ὠίγοῦ ὀοψοπή ἐλε θα επιεηίδ: 
{ο {1 [ε[ί α υεγάαπί ἴαιοη αἰγ{εά 01111 {γ668, απά πιογο γοπιοίαἴψ,α Ρατ:---θεχολιά 
έλα ιμαἰίς {ιο γ1υ ΕΥ Ιαηιόπιις η ἱπά ία πια)οδέἱέαἰῖ ον ἐγουρ Ποισετή πιεαοιυα: 
ἐλε Βαοίαλι Λἰ{18 ἐπ ἐᾖθ αἰδίαιοα: ΙΑπιέπἒ επίαγα [γοπι οµέ {λε Ραΐαςο. 

ΑΝΤΊαάΟΝΕ. 
ΟΙ κινΡΒΕΡ 6ΕΙΕ ΟΓ-ΠΙΙΠΘ-ΟΥΥΗ-βϊςίετ Γεπιόπ6, ῖ5 ίπετθ οΓ 1]]6 ερτίης- 

Ἱπρ ἄοπι (Ρ4ἱρι5 αγ (αί ίποι Κηον/οςί, πΥλΙο ο αρίίετ ἶ5 ποί αοσοπ]- 
ΡΙΙεΠῖησ {η 15-ίννο γεί αἱϊνεζ Ἐου {ἶετο 15 ποίµ]ης εἴτμευ ἀῑδίγεςεεα], οἳ 
{16 ἴτοπῃ δα ετίης,----ου ΙΠ{απ1οι15,---οἵ ἀερταάίησ,--- Ισ] ΙΤ πανε ποί 
Ὀε]ε]ά ἵπ {ΠΥ αβΠΙο(ῖοη5 απά ἵη πηίηθ. Απά πονν αραῖη ναί 15 ελῖς ργοΠῖ- 
Ὀἱου {Π6Υ 88Υ (νε τ]αγ Ίας ]μςί προδεά προη {ια π]ο]ε οἵιγ { 

1. κάρα, ιά ἀ---ἃ 6ΟΠΊΠΙΟΠ πποάε Οἱ 9- 
1ααίῖοη νυν ἴιο τος], Ῥαΐ Ἱπαρρ]ϊσα- 
ϱ]6 ἵπ Ἐηρ]]δ]μ. Τῃε αἀ]εσί]νο ἀυτάδελφος, 
ο ἱέφάεηι ραγέπεἶθιι ὀγ{β, οβηποί Ὀε νος- 
Ῥα]]γ (ταηβ]αίεά Ἱπίο οἳγ ]απριαρθ, ἃ5 να 
Ἰανο πο νοτά απδιγετ]ηρ{οῖ. Ἱπάθεά ἴα 
56Π56 ΟΕ {με ννπο]ε Υνεγ5θ αΠΠΟΙΠ{5 {ο Ἠο- 
(ης πιογε {ηαΠ: ὦ ἀδελφὴ Ισμήνη, Ο ἱδ- 
{ου Ιηιέπξ,οτ, Ο Ι9πιέιδ, θέ ε7.. 

2. ΒΟΊΘΓΕΥ 54Υ5 1 ὅτι ο ᾳεπ]πο (απά 
Ἠδουγης τ]αί νν]ουί εχεερίῖοη (ή 15 ία 
τοαάῖηρ οἳ αἲ] ΜΒΜ., απά αοκπον]εάσαά 
Ὦγ {χε Βο]ο]]αςί͵) Τις νυν] παλ Ιπ{αἲπ Τέ {ο Ὃε 
{ΟΥ ὁτιοῦν ΟΥ ὀτιδήποτε. Γακῖηᾳ {νε ννοτά» 
Ἱπ {ιο οτάετ 1 Ἠανε τοπάεγεά (Ίχεπα, (Ίιοτο 
ἀοθαποί αβρθαν πας] παρὰ {ου Βομαςίογ5 
τοηιατ]ς. Τε Βολο]]αδί Ίαν ΡΟ {Πῖ5 Ρ8β- 
εἄσο {]ιο Γο]]οννῖπς οὈδογναίἹοη :---τὸ -Ἡ ὅ 
τι᾿ ἀντὶ τοῦ, ὁποῖον. () δὲ νοῦς ἄραά γε ἔστι 
τῶν ἀπ ᾿Οιδίποδος κακῶν, ὁποῖον ὀυχὶ ὁ Ζεὺ: 

ζώσαις ημεῖν ἐπιτελεῖς Ὡς ἐν ἔλεγεν' ἆφα ἔχει 
τι ὁ Ζεὺς τούτων τῶν κακῶν κκεῖζον ποιῆσαι ἒις 
ἡμᾶς; Εῑπε δὲ διττῶς' πεῶτον μκὲν “ὅτι” εἰ- 
τα δὲ 'ὁποῖον,᾽ ἀρχοῦντος Φατέρου. 

Ὁ, νῶν ἔτι ζώσαιν, {0ο 15 111 ἱυἱπρ ΟΥ {ο 
8 φαί ἐπ {ήε. Τε Βολιο]]αδί τερατάεά νῶν 
85 {μα ἀαῑῑνε, Ῥι{ Ἀσο]μαείετ οοηβΙἀετεά Τε 
ιο ῦα ί]ιε σεπ]ίΊνα, 3οπιθ εοΠδίγαε ἔτι νγ]ί]ι 
τελεῖ, ααϊθο αραϊηδί {ιο ΠΙΘΕΑΠΙΗΡ. 

4. ούτ΄ ἄτης ἅτερ, Ίὸς δΐπε 442ηπο, Ἰὰ εδί, 
ούτ) ἀτῃθὸν, ποί γεργοαεΛ{εδὸ----ποί ιο ἱέλιοιέ 
υ1ρίραδαπίοδ ΟΥ απποφαποθ. Ἐτυποξ, 
εοπάεπιπ]ηρ {ης ποπ απά ΡΓεροβΙΙοἨ ᾱ- 
της ἅτερ, εὐ]τεὰ {τοπα «οπ]ΘοίΓε ἀτήειου, 
6ΟΠ{ΥΑΣΥ {0 ΕΥΕΙΥ ΜΒ. ῬοτεοἨ Δἀνοςσβίεβ 
δὐτ᾽ ἄτης ἔχον. Ῥο]μβείετ {ος ἄτης διιΏβί]- 
(πτοά ἄφης, 1 ἴ15 ἀΡΟΊΟΡΥ: “' ἄφη 96- 
οάπά πα Βαάἆαπῃ βἱριάβοαί ζῦλος,θί ΗΕΑΥ- 
Οίας εολγ]] οἵταί (ορπιόπίυπα, αἱ 4ε- 
ΠΙόΗΣίΥοί ἄγαις όσσε {4611 φιιοᾷ ζηλώσεσι.” 
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«ανά, ἡλΜίη 
πθὸς τοὺς φίλους στείχοντα τῶν ἐχθρῶν κακά: 10 |--]»-[ί--ἰ----ἰ-» 

[ων ἡμημνάν 
-ἰ]μδ 
μήν 
μα ια 

” , , 
Εχεις τι κἐισήκουσας } ̓Η σε λανθάνει 

α . 
1Σ. Ἐμοὶ μὲν ὀνδείς μῦθος, Αντιγόνη, φίλων 
3/45» εν ο ιν 3 ΔΝ «/ » 3 “ 

ὀύθ᾽ ἠδὺς, ὀύτ᾽ ἀλφεινὸς Ιχετ᾽, ἐξ ὅτου 

δνοῖν ἀδελφοῖν ἐστερήθημεν δύο, 
9 , ἐν ή ω / 

µια νανοντων μερα διπλῇ χερι) 

ἐπεί δὲ φθοῦδός ἐστιν ᾿Αρφγείων στρατὸς 15 Ὕ-]ν-[ν-ἰν-|--ινν 

ἔν νυκτὶ τῇ νῦν, ὀυδὲν ὀϊδ ὑπέρτερον; --[ν-[--ἰν-ίΙ--]»« 

ὀύτ᾽ ἐυτυχοῦσα μᾶλλον, ὀύτ᾽ ἀτωμένη. --]ν-[ν-ιν-[--|-- 

ΑΝ. "Ηδη καλῶς, χαί σ ἐκτὺς ἀυλείων πυλῶν --ιν-||--ίν-|--Ι-- 

τοῦ) δύνεκ ἐξέπεμιπον, ὧς μόνη κλύοις. --]νν-ιν-Ι--|-- 

1Σ. Τί δ’ ἔστι; Δηλοῖς γάρ τι καλχαἰνουσ᾽ ἔπος. 20 -]ν---|--]|--Ιν» 

ΑΝ. Ὃν φὰρ τάφου νῶν τὼ κασιφνήτω Κρέων, --[ν-[--ίν-ί--ι-- 

ααμνκο. 8 9 / 9 νά ην. , 2! 
ΤΟΝ μεν πθοτισᾶς» τον ατιμασας Εχεις 

ΤΗΕ ΟΒΕΡΕΕΒ, ΑΝΡ ἘΝαΤΙΡΘΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 
, 

Εχεις τι, και εισηκούσαςς Ἡ κάκα των ἔχθέων στει χόντα προς τους φίλους λάνθανει σε» 1Σ. 
Έμοι μεν, Αντίφονη, οὖδεις μύθος φίλων ἵκετο, οὖτε ἥδυς, οὖτε αλφείνος, εξ ὅτου δύο εστερη- 

[) { 4“ / 

θήµκεν δύοιν αδἐλφοιν, »ανόντων κίᾳ μερα δίπλῃ χέει’ δε ἔπει εν τ νυν νύκτι στράτος Αρ- 
φείων ἐστι φβούδος, οίδα οὖδεν ὑπέρτερον, ούτε µιάλλον ευτυχούσα, ούτε ατώμιενη. ΑΝ. δη 
κάλως, και ὀύγεκα τούδε εξεπέμκπον σε ἔχτος πύλων ἀνλείων, ὡς χλύοις μόνη. 1Σ. Δετι ἐστι 

/ / ’ / [ή ’ { 

Γας δήλοις καλχαινούσα τι ἔπος. ΑΝ. Ταρ τω κασινήτω νων ουκ έχει Ἐ ρέων ῥ.εν τάφου προ- 
τίσας τον, δε ατικάσας τον 

ΤΕΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Αχί ὔλοι γν]ι αασΏί ασ αδ]ηίεά, απά Ἠαδί (ποι πεατάδ ΟΥ ἆο (πε ἵη- 
ΚΙπάπεβδεξ οΓ{ο6ς, αἀναποείπρ αραἰηδί {ΠΥγ ΓΠ1επᾶς, ε85σαρε {1ες2 

Ίσπενε. Το 1πε Ιπάεεᾶ, Απροπᾶ, πο Εἰάΐησς οΓ βΙεπάς Ἰανε οοηθ, 
είπεν Ίογοις οἵ 5αἆ, εἶπος έπε Ώου {οί νε ἴνγο γ/ετε Ώετείι ο ους 
{ν/ο-ΏΓοί]16Υ5, 5]αἴΏ ΟἨ {Πε 68Π16 ἆαγ ὮὈΥ ποπίυα] λαπά:----απἆ πον’-(]λαῦ 
ἀπατῖηρ (λε ργεδεηί ηϊρληί (Ἡε αΤΠΩΥ οξΓίΠε Αιοῖνες ἶ6 6οΏε, 1 ΚΠΟΥΥ Πο- 
ὑήηρς {ΗτίΠεΣ, Ὀεῖηρ πεἰ(ΠθΓ ΠΙΟΓΘ ἨΒΡΡΥ, ΠΟΥ πιογε αἲΠϊοίεά! 

Αντταονε. 1 Κπευ; ἵέ νε]]---απά ἐπετείοτε Ἠανε 1 δεηί {ος ἴμαε ῦε- 
γοπά (Ἠε ραΐε5 οί ίπε οουγίς. (μαί Ίου ππαγερί Ἠεαί αἱοηε ! 

1νενε. Βυΐέ ν]αῖ 5115 Εου ρ]αίη]γ-ἀοδί-ίποι-δεεπα νγησίης γη] 
δοπιο (λοιςῃί! 

ΑΝΤΙάΟΝΕ. Ῥεοβίδε ἵη τεραγᾷ ο{ ος (νγο-ῦτοίμεις, Ἠα5 ποί ΟτέοἩπ 
ἱπάθεά νε] δερυ]ίατε ποποσεά οπε οΓ{λεπι, Ὀΐ ἀἰεμοπογεά {λε οἶες 

9. ἔχεις τι, ιαθέ {ᾖιοιι αιιρΛέ, Ι. 6. Αποιῦ- 
οδί έροιι α)ι ἐλίπρ αὐοιιέ {έ ᾖ 

10. τῶν εχθρῶν κακὰ, {ᾖε μεγδεοιί1οῇς οί 
/0ες πλάγια φια αὖὐ ἰπήπιίοῖ ὕπ[εγίιη- 
ἑωγ, νι Ἐνγίαταί, ταί]μουΥ {Παπ Ππάίΐα φας 
Λόδῖς αὐ Λόδίε ρένρείἰ «ό1εί, ννϊ]ι 8ε]ιαε- 
{ογ απά Μήβρτανα. Τ]πο αποϊεμί5 οοηςὶ- 
ἀειοςά {ια εχροβιτε ο{ {1ιε ἀεαά Ῥοάϊα» οΕ 
ἀιεῖν ομεπηῖα5 ππρητ]εά, {ο ϱ6 οπθ οἱ (με 
σγεαίεςί Ἱπ]άτ]6ς {16γ εοι]ά Ι1β1εί. 

15. φβοῦδός ἐστιν, ἵν θαπὶςσλεᾶ ΟΥ αν ἆϊδ-- 
αβρεά}εΚ. Ἀοπιε Ἠᾶνε (ιουρΗί λαέ (λε 
86η86 ΟΓ φροῦδός ἐστιν Αθφείων στβατὸς, 18, 
{6 4γρῖυο αγ ᾖαδ Ρεγἱς/λεᾷ οἱ θ6εΏ απι- 
μΙ]αίεᾶι 1 ποίσεὰ πε ἀειϊναῖοτ απά 
«ΟΠΙΠΙΟΠ αοθερία{Ίοῦ ΟΕ φβοῦδος αἲ νειδε 
720 οἳ ινε Μεάέα ος Ευωήρϊάξς, 

16. ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, ἀιέ ιο {1 ΙΛ Ποιυ 

ῥγοδοπέ: ἴσοιη νν]λο]ι, απά ᾖγοπα {πε Ῥεαιι- 
α{α] αἀάγεδς ος ἴιε ΟΠογ 5 {ο {πε τίς 
ΒΗΙΠ, Ρερϊηπίηρ αἲ νετ. 100 Ῥε]ονν, νε πᾶ- 
{1Τ8]1Υ Ἰπ{αυ ιαί (Ίιο Ρ]αΥγ οΡΕεΠΒ αἱ ἃ Υ6ΙΎ 
εατ]γ πουιτ οἱ ια πΙοΥΠΙΗΡ. : 

18. Οµπ ᾖδη, Βειηο]ς 58Υ5: “βὶο ΘοΠο- 
Πάδίατα Ἱερίβδε, αιὶ5 πο εό]1ραί εκ ό]ιν 
ηό{Δ,, ἀντὶ τοῦ ᾖδεαὲ ΗΘίΠΙΒΗΗ Β8ΥΝ: ““ἥ- 
Ὀτ] ᾖδειν. Μά]ὸ ΒοποΠάκίθς δάρρ]ιεί, ήδειν 
σε καλῶς, τὰ τοιαῦτα κὴ πολυπθαφ κονοῦσαν. 
[π1ηιο Ίιος ἀῑοϊέ: “οἰέθαπι ἐεπίλἰ{ 6οΊιρε- 
4986 ἀπιριέὴς: ἐ{αφιιὸ Λὶιο εὔίο }ά9οί ϱ) 

21. τὼ κασιφνήτω, Ἰπ ἴποα ἆιαὶ πηῦει, 
αρτασεῖηρ υἩ (]ιθ (ΥΟ ΡεΙ5οῦ5 εΙεατ]γυὴ- 
ἀαιςίοοἆ ἴπ τὸν κὲν ιά τὸν δὲ:---έλε 5εΙΙ56 
(πεγοίογε ἶ8, τῶν κασιγνήγων τὸν μεὲν προτί- 
σας, τὸν ὃ ἀτιμιάσας ἔχει. ΟΠ προτίσα» ἔχει» 
5εε {πε Βιι]ες οἱ ΜγηίαΧ. 

ος 
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Ἐτεοκλέα μὲν, ὡς λέγουσι, σὺν δίκη, ..-Ιν-[κ-]ν-]ν-|-- 

χεησθεὶς δικαίᾳ καὶ νόµω, κατὰ χθονὸς --|--|--Ι--Ι--]»- 

ἔκρυψε, τοῖς ἔνερθεν ἔντιμον νεκροῖς' 20 κ-]ν-ν-ι--Ι--Ι-- 

τὸν ὃ ἀθλίως Ἀανόντα Πολυνείκους νέκυν --]νσνείνν-||--ίκν 

ἀστοῖσί Φασιν ἐκκεκηεύχθαι τὸ μὴ --]ν-ν-ἰν-|--Ι-- 

τάφῳ καλύψαι, μηδὲ κωκῦσαί τινα» --]ν-||--ί--[--]»ν 

ἐᾷν δ ἄκλαυστον, ἄταφον, ὀιωνοῖς γλυκὺν “-|--νννιν-Ι--ἰ»» 

ὐησανρὸν ἐισορμῶσι πεὸς χάριν βορᾶ». 30 |--[--[--ί--Ιν-Ι-- 

Τοιαῦτά φασι τὸν ἀγαθὸν Κρέοντα σοὶ, --]ν κ ν]κ-ν-|-- 

κἀμοὶ, λέγω γὰρ κἀμὲ, κηρύξαντ᾽ ἔχειν, --]ν-[|--Ι--Ι|--ί-- 

καὶ δεῦρο νεῖσθαι ταῦτα τοῖσι μὴ ἐιδόσι -.]ν-[--ν-[--ἰ»ν 

σαφΏ προκηξύξοντα" καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ὤγειν .-Ιν-]--Ιν-ν-ἰ-- 

ὀνχ. ὡς παρ ὀυδέν ἀλλ ὃς ἂν τούτων τι δρᾷ, Ὁδ |--]ν-[--ἰν-|--Ι-- 

Φόνον προκεῖσθαι δηµόλευστον ἐν πόλει. »-Ιν---»-Ι»-Ι»- 

Ούτως ἔχει σοι ταῦτα, καὶ δείξει τάχα, --]--|--ι»-Ι--Ιν» 

ἐν) ἐυγενὴς πέφυκας, ἐίτ᾽ ἐσθλῶν, κακή. --]ν-ν-]ν-||--ἰ-- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕ, ΑΝΡ ΕΝΑΙΤΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ. 

Ετεόκλεα μεν, ὡς λεγούσι, συν δίκη, χθήσθεις δικαίᾳ και γόµω, εκεύψε κάτα χθόνος, εντίριον 
τοις νέκροις ενέρθε' δε τον ἄθλιως Ξανόντα νέχυν ΣΠολυγείκους φάσι εκκεκηθύχθαι αστοίσι το 
η καλύψαι τάφω, µκήδετίνα κωκύσαι, δε ἔαν ακλαύστον, άταφον, γλύκυν }ησαύθον οἰώνοις εἰσ- 
οβµιώσι προς χάθιν βόρα.. Γοιαύτα φάσι τον άφαθον Κ.ρεόντα ἔχειν κηθυξάντα σοι, και ἔριοιν 
γαθ λέγω και ἔμκε, και νείσθαι δεύθο προκηξυξόντα ταύτα σάφη τοίσι µη είδοσι’ και άγειν το 
πράγμα ουκ ὡς πάρα οὐδεν' άλλα δημιολεύστον Φόνον εν πόλει πβοκείσθαι, ὁς αν ὃβα τι τούτωνο 
Ούτως έχει ταύτα σοι, και τάχα δείξεις είτε πεφύχας εύγενης, είτε έσθλων, κάκη. 

ΤΕΑΝΘΦΤΑΤΙΟΝ. | 
Ἐτόος]ές (τοί], 45 (ου αἩτπι, Ὦθ ας υνἩ Ἰακεῖσς, αοἰῖηρ ἵη εφυΙίγ απά 
ἵη Ίανν, οπίοιηρεἆ Ὀομοαδίῃ (λε στοιπἀ, απ Ποποιτεά-εμαάε {ο ία ἀεαά 
δε]ουν: Όαέ εἶνα γυγείσ]ιεά]γ (α]]6π οο{5ο ο Ρο]γηίοξς, {116Υ 5αὖ, πε Ὠα5 
Ρτοσ]αϊπιες {ο {ε οἴσεης ποῖ {ο εοπεῖση {ο {Πε σγανθ, ΠΟΥ {ΟΥ ΠΥ οπθ 
(ο ν/αΙ] ονει Ἱτ--- Ὀαΐ {ο Ί6ανε Ι{ απ]απιεπίθά,--απιπίθειγθά,--ᾱ ἀε]ῖοίοις 
(Γθαδυγε {ος Ὀιτάς Παρίεηίηρ {ο (πε ἀε]ίσ]ιί ο{ {πε Ῥαπαιεῖ. 

διιο]ι Ιπ]αποίῖοης 4ο {ΠΕΥ τερογέ αι {ο ννονίἩγ Οτόοπ Ἆας ΏΥ-ρτο- 
οἰαπια({οη-]αῖά αροη (ες, απά προη ΠΠε--- ΓΟΓ 1 5αΥ ππε, αἰσο---απά ελαί 
πο 15 τειυτηίπς Ἠήέες {ο Πετα]ά (πεπα ΓοτίἩ «]εατ]γ ἴο ἴΊχοςο ποῖ Κπον- 
ἵησ (Ἡοπι---απά {ο Ρἱά (πε ρυῦ]ίο οοπείἀοτ {Πε (λίηρ ποί ἃ5 α πια[ίει- 
ο{-πο-ἵπιροτί:---ρεσαιιεο-ίμαί α ἀεαί] Ὀγ-(]ο-εἰοπῖπς-οί-{Πε-ρεορ]ε ἴπ 
ενα οἶτγ ανναῖίς Ἠϊπα (ᾖαί Ρεγ{ουπας ααρΏί οἳ {Ίιοδε τ]{ος. 

Τπὴ5 ρεπάς {πε αβαῖσ γεδρες(ίηρ (Ἴεθ---απά απ]οκ1γ υνῖ]ὲ εἶχοι εἴπευν 
νλεί]ον έποι Ἠαδί Όθεη ΏΟΣΠΏ α ΡΕΠΕΓΟΙ-ΥΥΟΠΙΒΗ---ος οΓποῦ]ε-ραγεπίς, 
ἃ ἀπείατά. [1,δίεπδ απαἰοικζη Που ΛεΥ φἰδίεγ”5 τερίη.] 

24. χεησθεὶς δικαιᾳ καὶ νόµω, ἴίεηςν.-, 90. Τη ρ]ας ΟΕ εισερκῶσι, ΝΜ35.απά Ειι- 
5 ηδ{ἱά ἂε Ιέφε. Ἐτατάϊί ραίΐ5 α οοπι- | διά(λ]ας, α5 ννο]] αξ εἀϊίῖοις ἵπ σεπογα!, 
πιᾶ α{ί6γ δίκγ η (λε ργεσθεά]πᾳ Υεγςο, απά | Ἰᾶγς εισορῶσι, ἴο 1116 ΤΠ] ΥΥ οἳ λα 5εηςο. 
ΔΠΟίΊΘΥ α[ί6Γ δικαίᾳ ἵπ Οὶς: Βταπο, μοι. 39. λέγω κἀμέ. Ἠος αἰδὶ γι]έ σεποετόδα 

25. ἘΟΥ νεκροῖς, ΒΓΗΠΕΚ Ίετε εἀ]έθά δε- | {πάο]]5 ραό]]α: «ράτῶπα πια πδταί ΟτόοἩ, 
οἵς, ᾳαοίἵηᾳ πες 77, 745, απά 1070. Ετ- | ααϊ πιο ααόᾳιιὸ {άσστο Ἰαρότει, απ οσα 
Γατά{ ΟΠ ἔντικκον νεκροῖς ΦΔΥ5: /΄ νόίογος, αἳ ̓  Ρἱείάΐε Ἱπ [γάΐτοπι ρήρπαν{.’ ΕΚΕΟΚΡΤ. 
ααἱδ αἲί Ἰπλυππά(ας Ἰασότο, αἲιί πο τὸ! 30, Ώτιποῖς Πας τοῖς κκὺ ὂυκ ἐιδόσι. ΜΒ. 
Ροδί πιότίεπα οο]οτόία, οοπίέπιρ(α] {- | τοῖς μὴ ἐιδόσι, ἀπλαγπιοπϊοιιδί]γ. ΠΕ ο 
{6 πιόγίπος ΠάΡ]ζαπα ογεάόραπ{. ΓΛΕΙς8, κὺ νε {ο]]οννεά ὮΥ ἃ νοννε] να 

27---Β. τὸ μὴ τάφῳ καλύψαι. Βὶο ΗὈνὶ  αὈδοτρεά., Γ ννας Βεπασίος νν]ιο τοδίυτος 
όπιηο5. 5ης ου. Βρυνςκ. (με (γιο 1εοίῖοι οὗ εῖς νουςο. 
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ΙΣ. Τί δ’, ὦ ταλαίφεων, ἐι τάδ ἓν τούτοις, ἐγὼ Ὕ-]ν-[--ν-[-κὶν- 

λύουσ᾽ ἂν ἐ᾽ ἄπτουσα προσθείµην πλέον» 40 |ν-]ν-|(--]--||--|»» 

ΑΝ. Ἐι ἕυμπονησεις καὶ ἕυνεργάσει, σκόπει. 

1Σ. Ποῖόν τι κινὸύνευμα; Γοῦ γνώμης ποτ ΕῑΣ 
μα Ν ν αν ω , 

ΑΝ. Ἐι τὸν νεκρὸν ξὺν τῆδε κουφιεῖς χεθί- 

ει ν.-Ι--- 1Σ. Ἡ γὰρ νοεῖς Αάπτειν σφ’, ἀπόῤῥητον πόλει ; -- 
.λ .” κ Ν Ν Ν ΑΛ Δ Δ ; 

ΑΝ. Τον γουν Εµον και τον σον, ην συ µη δέλης 45 |-- 

ἀδελφόν' ὀυ φὰρ δὴ πεοδοῦσ᾽ ἁλώσομαι. “τν |(--ίν-{»-ίν- 

1Σ. Ὦ σχετλία, Κβέοντος ἀντειρηκότος: 

ΑΝ. ᾽Αλλ) ὀνδὲν ἀυτῷ τῶν ἐμῶν μ᾿ ἐίρψει µέτα. --]ν-]--νς||--ίνν 

ΙΣ. Ὀί μοι φβόνησον, ὦ κασιψνήτη, πατὴρ ιν -ιν-|--|-- 

ὡς νῶν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ) ἀπώλετο, 50 |-- Ὕ-|[--ἰν-|Ιν-|»ν 
ΔΝ 3 ; 3 / ο) φθὸς ἀυτοφώθων ἀμπλακημάτων διπλᾶς "-|--||--Ι--ΙΙ»-|-- 

ὄψεις ἀεάξας ἀντὸς ἀντουργῷ χερί --ῃτ]--]»-|Ι-κίνν 
”/ η Ν Ν ὃ ” ”/ 

ἔπειτα µήτηρ καὶ γυνὴν διπλοῦν ἔπος, ιν --ν-»-|»» 

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωθᾶται βίου" --]ν-]--]--]|--ινν 

ΤΗΕ ΟΠΒΡΤΈΠΟ ΑΝΡ ἘΝΑΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

ΓΣ. Δετι, ωταλαίφρων, ει τάδε εν τούτοις, ἄν ἔγω λυούσα είτε ἁπτούσα πβοσθείρωην φλέον 5 
ΑΝ. Σκόπει, ει ξυμιπονήσεις και ξυνέρφασει. 1Σ. Γ]οίον τι κινδυνεύµκα» Του φνώμκης πότε ει 5 
ΑΝ. Ει ἕυν τήδε χέει κούφιεις τον νέκβον. 1Σ. Γαρ η νόεις ὶάπτειν σφε, αποθῥήτον πόλει5 
ΑΝ. Τον ἔμον αδέλφον γουν, χαι τον σον, ην συ κκἨ γέλῃς' γαβ ου δη ἁλώσομκαι πβοδούσα. 
1Σ. Ω σχέτλια, Κβεόντος αντειβήκοτος» ΑΝ. Άλλα οὖδεν µκέτα αύτω εἰθφειν μιὲ των ἔμιων. 
1Σ. Οι μοι” φβονήσον,ω κασιηγήτη, ὡς πάτηθ νων απώλετο απέχθης τε δύσκλεης, αύτος, προς 
αυτοφώθων αμπλακήμκατων»αράξας δίπλας όψεις αυτούθφω χέει' επείτα κήτηρ και γύνη, δί- 
πλουν ἔπος, λωθάται βίον πλεκταίσι αθταναίσι’ 

ΤΠΑΝΒΘΙΑΤΙΟΝ. 

Ίσνενε. Βαΐ ναί, Ο απ[οσίαπαίε, 1 {Πΐηρε 4ἴθ αἱ {Πῖ5 ρᾳαςς, οοι]ἀ 
1. Ὀγ ἱπίτασίίης ΟΥ ΡΥ «οπ{οΓΠηΙης, θναΙ] πιογτεὺ ΑΝΤΙάΟΝΕ. (ομβίάας, 
ννπεί]ετ ἶχοιι- ν Η]{-θμαγε- υγ -πιθ-(πε-(οἵ] απά Ὀο-πιγ-{ε]]ουΥ-ΙαβοισεΓ- 
ἵη-ῃπο-υνοικ. 15ΜΕνΕ. [1Ύ1ῇ απιαφεπιεπά.] ἩΝ Παϊ-δουί, ευετ, ο Παζα- 
ἀοιδ-επίειρείσεζ---Ύ/ηενε ἵπ ΙπίεπίοἨ αἲ-α]] αγ (οι ΑΝΤΙάΟΝΕ. 
[ Πεερίη α[[εοίεῖ. ] ΥΝ Πεί]ει οοπ] οἵπ{]γ νέα (Πῖς λαπά {οι γγ]: ταῖςε- 
πρ {πε 6ΟΓΡ66/! ΙςμενΕ. Γοτ Ρυγροβεβί έ]λοι {ο Όαγ Ἠἰπι, Γογριά επ {ο 
ελα δἰαίερ ΑνΤΙαΟΝΕ. [δ1ρΛίπρ. ] ΝΤΥ Ὀτοί]ετ γεί-αί-α]]-ενεηίς--- απά 
ἠπο,---ἔοιρ] ἴοι πιαγεξί ποί [κε Πέ: {0Υ πευετ ]ια]1 1 ο {ουπά Ὀε- 
(αγίης Πῖπι, {σπτενε. ΟΙ! γναγγναγἆ-γνοπααη ! γεν Οτόοη ογρίάς2 

ΑνΝΊΤαΟΝΕ. Βιΐ Ἡε ας πο Ὀμδίπεςε {ο ριί α Ραττ]ετ Ρείνϊχί πε απἀ 
πΠΙΩΘ! Ί5Μενε. Αἰαδ! παε[---ΓΗϊπ]ς, Ο βἱείες, ουν οι {αίει ρεσῖσμες, 
Παίεά απά Ἱπρ]οτίοιςδ; ΠΙπΙΘε]έ ΠανίΏρ, αροη ἔπο ἀείεςοίίοη ος λ15 συ]]:, 
ίοτη-οιί Ὀοί] Πῖ5 εγθς ει εεἰ[-ἀεείτογίηρ Ἠαπά: (πεη Ἠΐ5 πιοίλες απ 
νε, α ἆοιβ]ε αρρε]]αίίοηΏ, Πι8Τ6 εχ εχΙδίεηςο γη] (1ε (νηϊδιεὰ σοτάς: 

40. Γηο οΟΠΙΠΙΟΠ Τεβά(ης 15 λύουσ᾽ ἂν ἡ 
λάπτουσα, ενἰάεπί]γ εοιταρί :---ἴου νη]ιαί 
οβΡροβΙ(]οἩ αί 81] 15 (Ίεγο Ὀείνγθθη λύουσα 
τὸν νόμκον, Ἀπά Σάπτουσα τὸν νεκθὸν, εοηβὶά- 
ειἶπρ (λαί (1ο αοί εοηδ{ΙέΗ{65 {λε νῖο]α- 
Ποπ) Βτιπο]ς .γς: '«Ίγιο ρεγεεῖνος οί 
{λαί έ1ε ροεί Ἠετε Ἱπ{επάεά α ἀῑδάπειῖοι 
εαιια] {ο (ια αφδόλέ{6πς αιιά οοπέγααίσοις’ 
οΓ{ιε [,α.ππδλ Απά αοοογάϊπρ]ν Ἱιο εαΙί- 
εᾱ λύουσ᾽ ἂν, ἡ φάπτουσα, ΝΙ(]ι {λε {ο]]ονν- 
ἵηρ Ιπίετργείαίϊοη, ἴοο, οἱ «Ἠθ 5εηίεηος : 

εεΝὰπι φιωίᾷ, Ο πιάφογα. φιῖπι 6ος ἴπι ἐο Ιόοο 
οὲές Γάοί18 ιέἰ υδἱ δόζυενια υὸ[ ααθίγήιρΙιΦ 
όφεηα, ϱ}οάέκεε Ρόδο ἴπιρ--Ετατάί αἀορί5 
Πὶδ τοδάΊηρ, Ὀυ{ οοπάεΠΙΠΒ {16 5εη5ε {ια 
ηε ρανε ο{ 1έ:----ραὐδϊαἶπρ {ου χε Ιαί{εν 
ραγί: «ἐφιωζᾷ, πέρ[ὶσοης υδΙ οὐκέγυαπδ, ϱ70- 
Ποενο ἀἰἰφϊάί ρόδο πι” 'Τϊδ γετβίοη ΗΕΓ- 
ΏΙΑΠΏ ΒΙ4ΤΊ6Ρ, ΠΟΥ 1655 {ε Ιεοί]οιῦ. 

48. Τη πιοδί Ώοοξ6 μ 15 νγαπίΙης, {ο {1ο 
γηῖῃ οΕ έχε «επδα. Βταπο τεδίοτεά 16. 

50. ΕΟΓ ἔπος 8016 ΜΑΡ. Ώᾶγε πάθος, 



ΑΝΤΙΤΩΝΗ. ὅδ 15 

υ-]ν--ννν-ν-]»- 

ο-ἰν ον Άν | --ἰόν 
ορ πι Ὢ 
αι 

τρίτον ὃ) ἀδελφὼ δύο µίαν καθ) Ἠμέραν 50 

ἀντοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω, µόρον 

κοινὸν κατειργάσαντ᾽ ἔπ᾽ ἀλλήλου χεβοῖν. 

Νῶν ὃ᾽ ἀῦ µόνα δὴ νὼ λελειμμένα, σκόπει 
“ / 3. 4 / ” ι] ’ [ή 

ὕσῳ κάκιστ ὀλούμεθ', ἐι νόµου βίᾳ 

ἡνπφον τυράννων η κράτη παρέξιµεν. ϱ0 |--|-- βκολ ὸ κ 

Αλλ) ἐννοεῖν χθ τοῦτο μὲν, γυναϊχ ὅτι --]»-]--]ν-]]ν-]ν» 

ἔφυμεν, ὧς πεὸς ἄνδρας ὃν µια χουμένα" ν-ἷν-Ι»-ἰν-Ιν-ἰν- 
”/’ » Ἁς/ 5 5 / 5 / " 
ἔπειτα ὃ᾽, δὐνεκ ἀρχόμιεσθ᾽ ἐκ κεεισσόνων, -[ν-ν-ιν-|--|-- 

Ν ο. ὓ} 32 / ”/ ” απ / 

καὶ ταῦτ ἀκούειν, κάτι τῶνὸ ἀλφίονα. --]ν-|[--]--]--]»ν 

᾿Εγὼ μὲν ὀῦν ἀιτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς 065 --]»- |- -]ν- [ν-νν 

ἔύφφνοιαν ἴσχειν, ὡς βιάζοµαι τάδε, --]ν-]|--ι--ν-ίνν 

τοῖς ἐν τέλει βεθῶσι πείσοµαι. Τὸ γὰρ --]ν-Ιντίν-ν-ἰν- 

περισσὰ πθάσσειυ, ὀυκ ἔχει νοῦν ὀυδένα. .-]ν- |--]|-- Ι--]ν» 

ΑΝ. Οὐτ) ἂν κελεύσαιµ;, ὀύτ ἄνο ἓι φέλοις ἔτι --]-- |- -]ν-ν-ἰ»ν 

πράσσευ, ἐμοῦ γ ἄν ἠδέως δρῴης µέτα. --[ν-[»-ἰν-[--]νν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΈΒΟ ΑΝΡ ΕΝάΕΙΙ5Η ΔΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

δε τβίτον δύο αδέλφω τω ταλαιπώρω αυτοκτονούντε κάτα μίαν ἦμεραν, κατειθγασάντο χοί- 

νον κόρον έπι αλλήλοιν χέροιν. Δενυν αυ γω κκόνα δη λελείμµενα, σκόπει ὅσω κακίστα ολού- 

μεθα, ει βή νόμου παςἔδιριεν ψνήφον η κράτη τυράννων. ΄Αλλα χθη Κεν έννοειν τούτο, οτι ε- 
φύμεν ψυναίκε, ὡς ου μαχούμα πθον άνδραν" δε επείτα, ὀύγεχα αθχομέσθα εκ κρείσσονων» 
ακούειν και ταύτα, και ἔτι ἄλφίονα τώνδε, ΄ Ἐφω εν ουν αιτούσα τους ὕπο χβόνος { ίσχειν ἔνγ- 
φνοίαν, ὡς βιάζομιαι τάδε, πείσοµκαι τοις βεεώσι εν τέλει’ γαρ το ̓ πθάσσειν περίσσα». ουκ έχει 
οὔδενα νουγ. ΑΝ. Ούτε αν κελευσαίµει, οὗτε ἂν, εἰ ἔτι Φέλοις πθάσσειν, ἂν δρωης µεέτα ἔμκου 
γε Ἴδεως. 

ΤΗΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

απἀ, ε]γά, ος (ννο-Ρτοί]ιετς, {λε Π]]-{αιθά-ππεη, β1αγίηρ-θας]-οίπεχ οἩ 
ἴ]α 6απε ἆαγ, ἀῑά νγοτ]ς οί (λλεῖγ ΟΟΠΙΠΙΟΗ ἀθαι]ν ΒΥ ππέυα] Παπά, Απά 
ΏΟΙΥ αραίπ νγ-ίνγο, ἴε οηἱγ-οπος γεί ]εβ, οοηβῖἆετ ὮΥ-ΠΟΝ/-πΙΙςΗ {Πε- 
νγουςί- οί-α]] νε 5ηα1] ροτί5δῃ, 1, ἵη γἱοἰαίίομ ΟΕ ἴ]λο Ιανγ, νε απιρει- τι 
ε]ε ἀεστεε απἀ Ροντ οί ειρογίους. 

Ῥυή ἵε θεβμονος 5, {ΟΥ (τοίἩ, {ο τοβοοί οἨ 6115, ἴ]λαί νο αΓΕ ΨΝΟΠΠΕΗ, 
πεπος ποί αΡ]ε-ίο-οοπίεπά αραἴηδί ΠἹεη:---απά πεχῖ, 5Ίηος γε αΤθ Τι- 
1εὰ ΡΥ (πε 5ίτοηΏρας, (ο δαὈηηί Ὀοί] {ο {περ {ΠίΠΡ5, απά {ο (μ]ηρς 5ι]] 
ΠΟΤΕ ογα{ίης (Παπ {εβθ. 1 Ιπάθες, {ετείογε, Ὀεδεεοβίηρ ἴΊοςε θε]ουγ 
ἔπε Ἐατί {ο αοσοτὰ πιε ρᾳγάρη ({ου-ας- -πισ]-α5 1 απι οοηδίταϊπεά {0 
0118) γν]] οΡ6Υ ἴἶιοςδε ννα]]ίπρ ἵπ αιἰ]ιοσῖέγ: Ὀεοαισε {ο αἰεεπρί (λίπσς 
Ῥεγοπά ο. αΡΙΠΗ{γ, Ἱππρ]ῖες ποῖ αΏΥ ἀῑδοτείῖοη. 

ΑΝΤΙάΟΝΕ. [ 1οοΕἷπρ οοπἰεπερέποιιδί αἱ ευ εἰδίεγ. ] Νεϊῖετ ννου]ά 1 
Ρἱά ὧ,νεε, ποτ 5ποι]άθςί ἴἶοι, 16 γεί (οι νκηεάςί {ο ἆο ἴε---εΙλου]άθεε 
Όοι ααί (οσείῃευ νὰ πιο-- -ᾱἷ-]εαδί νη(-ρ]εαςγε! 

56. ΟΕ ἀυτοκτονοῦντε, ΨΙΟΝ 18 νεΥΥ Ο{- 
ίε δα εγΓΟΠΕΟΙΣΙΥ ντἱείθι ἀυτοκτενοῦν- 
τε, ΟΥ ἀυτοκτενοῦντε, ἴ]1θ Π(εγα] Εηρ]]δ]ι 18, 
λίπη οἳ Λαυίπρ' ἠ 11ου {ιθηιδε(υ 08 ἐισο, 
πιεαπίης 6έοπο αλοίΛ ον.) 

58, µιόνα δὴ νὼ λελειμικένα,͵ ἴ]λα Βομο]αδί 
εχρ]αῖης Ὦ}., μαηδ ενὸς λωόμς ἐπικούξου ὄγ- 
τος ἡμῖν, πο 0Π6 αἱ αἲἰ δείς ου η αμα Μἱαχψ, 
νΠΙο 1 18 εετίαἶη]ν ποίῖ λα πιεαυῖης, 

59. ει νόµου βί1 ψθφον τυςάννων ὃ κράτη 
57. ἐπ᾽ ἀλλήλοιν χεροῖν, αἱ οἵ ὂ εαο]ι 0- 

{λγς) {ιο απ »ΟΥΠΛΟΓΕ ΙΠΠΡΙΥ, δη ήι- 
ἐωαῖ λαπά. Ἐγβιχαϊ Ἰναν Επαλλήλοιν χεβοῖν, 
ίακεη {οχ {16 σεπ]{ῖνε :----Θολασίου γεραί- 
4εά͵ εροῖν ἂ5 {λε ἀαΐῑνε, φιοῦῖης δενεγα] 
βἰπι]]αχ Ἰηνίαησος ο (]χῖ5 ο.δο αί6Γ ἐπί. 

ιό 

πας ἔξιρεενν τουτίστιν, εν την γενομεένην ψηφον 
τῶν τυράννων τῇ τοῦ νόμου ἄνάφκῃ παακαίη- 
μα ἒι τὸν ἐξουσίαν την ἔχ τῶν νόμκων τοῖς του 

θάννοις ἐπο με ένην πααξαίηµεν. ΞΟΗΟΙΙΑΣΤ, 
65. τοὺς ὑπὸ χθονὸς, οἱᾳ. ἴε Ἱπ[εγπα] ἀ4ε- 

Πες, απά ἴ]νο βΏαάα οἱ Ρο]γτίςδ», 

ἄν 
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Ἰλλλ) 1σθ) ὁποῖά σοι δοκεῖ’ κεῖνον ὃ ἐγὼ --Ίν-ν-|--(|--ἰ-- 

Ἀάψγω. ἸΚαλόν µοι τοῦτο ποιούση Φανεῖν. --]ν-||--ἰ--||--ί-- 

ΦΙλη μετ ἀυτοῦ κείσοµαι, Φίλου µέτα, -]ν-||--ίν-Ιν-ικν 

ὅσια πανουργήσασ᾽, ἔπεὶ πλείων χθόνος, υνν[κ-][--ί--Ι--]-ν 

ὃν δεῖ μ᾿ ἀθέσκειν τοῖς κάτω, τῶν ἐνθαδε" 75 ο... 
9 . Ν Ε) Δ β. ἃ ον 9 ὃ ρω ἐκεῖ φᾶς ἄιει κεἰσοµιᾶ!ο Σοἱ ὃ ἔι δοκεῖ; -ἰν-----[--Ι-- 

τὰ τῶν νεῶν ἔντιμ ἀτιμάσασ᾽ ἔχε. [ν-|--ἰ--||--Ι»» 

ΙΣ. Εγὼ μὲν ὀυκ ἄτιμα ποιοῦμαι" τὸ δὲ «-]ν-[ν-ιν-Ι--|»ν 

βία πολιτῶν δρᾶν, ἔφυν ἁμή χανος. --Ί--Ι--ίν-»-|κν 

ΑΝ. Σὺ μὲν ταὺ ἂν πρὀύχοι” ἐγὼ δὲ δὴ τάφον 80 -]ν-|(--Ίν-](»-|-» 

χώσουσ᾽ ἀδελφῷ Φφιλτάτω ποβεύσοµαι. --]ν-||--Ι--[--Ικν 

1Σ. Ὀί µοι ταλαίνης, ὡς ὑπερδέδοικα σου. . --ιν-[-κίν-Ι»-]-- 

ΑΝ. Μὴ μοῦ προτάςθει τὸν σὸν ἐξόρθου πὀτµον. --[--[--Ι--|--]»ν 

ΙΣ. Αλλ᾽ ὀῦν πεομηνύσης γε τοῦτο μηδενί --]ν-|--ίν-{--|κν 

τὀῦρηον" κρυφη δὲ κεῦθε' σὺν ὃ αύτως ἔγω. 850 --Ίν-ν-ίν-ί--Ιν- 

ΑΝ. Ὀί μοι καταύδα. Πολλὸν ἔχβίων ἔσει --]ν-[ν-ιν-[--ἰ-- 
αν 9) 9 Ν .- / αν ’ 

σιγῶσ» ἐὰν μὴ πᾶσι κηθυξῃς τάδε. |--ἰν«[--Ι--ἶ--Ιν- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΕ. ΑΝΏΡ ἘΝαΤΙΤΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΙΑΤΙΟΝ. 

΄Αλλα ἴσθι ὁποία δόκει σοι’ δε κείνον ἔγω λάψω. ἸΚάλον κοι ποιούση τούτο λάνειν. Φίλη κεί- 
σοµκαι µέτα αύτου, µέτα φίλου, πανουθη/ησάσα ὃσια" ἔπει χβόνος πλείων ὃν δει µε αθέσκειν 
τοις κάτω, των ἔνθαδε' γαρ ἔκει κείσοµκαι αίει. Δε ει σοι δόκει, έχε ατιμασάσα τα εντίµα 
των Νέων. 1Σ. ΄Ἐφω ου ποιούμκαι κεν ατίμια᾿ Σε το 26ᾳαν βίᾳ πολίτων, ἔφυν αμκήχανος. ΑΝ. 
Συ μεν αν πθο-εχοίο τάδε δε δη ἔγω πορεύσομαι χωσούσα τάφον Φίλτατω αδέλφω. 1Σ. Οι 
ῥκοι ταλαίνης, ὡς ὑπεβδεδοίκα σου. ΑΝ. Μη προτάθεει ον εξόθθου τον σον πότρον. 1Σ. 
΄Αλλα ουν προμηνύσης Φε το τούτο έθφον κκ ἠδενι' δε χεύθε κρύφγ’ δε συν ἀύτως έἔγω. ΑΝ. 
Ο, μοι" καταύδα. ΄σει εχθίων πόλλον, σιγώσα---έαν («η κηθύξῃς τάδε πάσι. 

ΤΙΕΑΝΒΘΕΑΤΙΟΝ. 

Ἠμιεγείοσε Ὀε {οι 5ο] α5 5δεπιείῃ σοος {ο {πεε :---Όιαί Πίπα γνῖ]] 1 Ῥ- 
τγ! { ΗΠΠ ραίλος έο Πιεγςαἰ{.} ἰοτίοις νν] 1 Ὀε {ο πιε λανίης ἆοπε βο, 
ιο ἀῑδ. 1, ἀεαγ (ο Ἠϊπι, γν!]] ]1α Ὀεριάς ΕΙΠι,---Όθδιάς Πήπι----ἆθαν {ο π18, 
πανίηρ ἀεχίετοιδ]γ-εΒεοίεά παιγ ρίοαδ-ρσΡροςβες: {οΓ Με ἴπιε ἶς Ίοηρφες 
ννηῖσ]ι 1έ 16 γε α]βί{ε {ΟΥ πιο {ο Ρ]6αδε ίΠοςε Ρεονν, (λαπ (ποςε Πεντε: Ῥε- 
οα156 γοπάεγ »]ια]] 1 116 έος ενετ! [Το Λεγ κἰκίεγ.] Βαϊ 11ο έμχεε 1έ βεεπα 
Π:, Ἰο]ά έἶχοι ἀῑκ[οποτεά έ1ε (Πΐησ-Ώοπογεά ο{ {πε (αοά». 

1νενε. 1 ο]ά (επι πο Ιπάθεά ἀἰδποποτεά: Ῥιΐ {ο αοί ασαἴηεί-ί]πε- 
1 οἳ επε οἴείσεη», [ απ-ΡΥ-ἀἱκροβίίοη Ιποαραῦ]ε ! 

Αντταονε. Του ἵη 5οο(Ἡ πιαγεςί α1ςε ἴ]ς ρτείεχέ:----θαί πονν γνῖ]] 
Ι ρο ταῖδε α «ερι]σχε {ος πιΥ ἀθατεδί ὈτοίΠετ! [ {5 ροῖπς αωαγ.] 

Ίομενε. [ Εεεἰἰπρίψ.] Νοε πιε! {οχ έθε ΠΠΠΒΡΡΥ --- Ίπουν 1 {εα {ο 
ἴπεε 4Όουε πιεβδυτε | 

ΑΝΊΤΙαΟΝΕ. Έθατ ποῖ ΓΟΓ ηε:---ἀϊγεοί ατὶρ]ιέ (ης οὔΏ [αΐθ. 
Ίεπεντ. οί Ἡοννενε Ρ{θ-άΐςο]οβε αἱ-]εασί {Π]ς αοί {ο πο οΠ6---ΡΙέ 

γγΓαρ Ιέ ἵη 56ΟΓΕΟΥ: απά νιῃ έπλεε ἵπ-[Κθ-ππαππετ η 1. | 
ΑντιαονΕ. [ ᾠπεείπρίψ.] Οἱ! πιθ! δρεαἰ Ιέοας! Τπου γη]]ε ρε παίεά 

Ώη6Ἠ πιογε Ρείηρ φ]θηί,---ἵε έµοι ρεοσ]αϊπι ποί {1θςε (Ἠίπρς {ο αἰ1. 

71. ὁποῖα---ἴπε ποπι]ηα/ανε ρ]ατα] πει-| 80. προύχοιο, Ἱ. 6. πθοφασίζοιο---αΐ ἐκ” 
ἴεν, 8οπιθ οοπέεπάἆ {ΟΥ ὁποία, ἴ]ιο ποπηῖ- | ρ]ῖσαί Ηεδήολίας. ἘΕΕΕΡΤ. 

παίήνε αἱπρυ]ατ επηϊπ]πα, Όαί Ἱπάρίεηδί-| 88. πότριον 85 {ηε αεκπονεάρπηεηί οί 

Ρ]ψ. Βταπε]ς οοπβϊάετεὰ ἴσθι ας ἴ]ιε ἵπαρθ- | έ1ιε Βε]ο]ίαρί, Όυί Ἰη ΜΟΝ. ποῖ ἃ {ενν ἴ]ιε 

τἍ{ῖγε ΟΕ ἴσημαι, δοΐο, Ἰπβίθ8ά οἱ ἐιμ.ὶ, διύπ. | τεπᾶΙπρ ἵ8 βίον. 3ΕΥΕΓ3] Τιᾶγε μιή (κου, ΕΟΧ” 

75. τῶν ἐνθάδε, Ρ]8111Υ {ΟΥ ὃ τοῖς ἐνθάδε | ταρ{]Υ {ΟΥ μι μοῦ. 
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-|--]--ἰ--Ἱ-- 
-[--[--ἰ--]-- 

1Σ. Θερμὴν ἐπὶ ψυχροῖσι καρδίαν ἔχει. --ἰ» 

--]» 

1Σ. Ἐι καὶ δυνήσει Υ΄ ἀλλ᾽ ἁμηχάνων ἐρᾷ». 90 |--[--||--ἰ--ἰΙ--Ι-- 

--|» 

--]» 

ΑΝ. ᾽Αλλ᾽ ὁἵδ ἀρέσκουσ᾽, ὅῖς µάλισθ ἀδεῖν µε χεἢ. 

-[[--ί--ΙΙ--Ι-- 

-][--ι--(--ί-- 

ΑΝ. Ὀυκοῦν, ὅταν δ) μὴ σθένω, πεπαύσομαι. 

1Σ. ᾽Αρχὴν δὲ 9ηρῶν ὂν πρέπει τάμήχανα. 

ΑΝ. Ἐι ταῦτα λέξεις, ἐχθαρεῖ μὲν ἐξ ἐμοῦ, --[--||--ί--ΙΙ»-ί-- 

ἐχθρὰ δὲ τῷ ανόντι προσκείσει δίκῃ. --[ν-Ιν-ἰ--(--ι-- 

λΑλλ’ ἔα µε καὶ τὸν ἐξ ἐμοῦ δυσ6ουλίαν 95 |--]--[--ἰ--ι|--ι-- 

παθεῖν τὸ δεινὸν τοῦτο" πείσοµαι γὰρ ὂν .-]»-|--Ι--Ι--ἰ-- 

τοσοῦτον ὀνδὲν, ὥστε μὴ ὂν καλῶς 9ανεῖν. Ὕ-[ν- κκ -Ιν-Ι-- 

1Σ. Αλλ’, ἔι δοκεῖ σοι, στεῖχε' τοῦτο ὃ 1σθ’, ὅτι --[ν---ι»-!--ἰ-- 

ἄνους μὲν ἔεχει, τοῖς Φίλοις δ᾽ ὀρθῶς φίλη. .-]ν---ιν-{--ἰ-- 

ΧΟΡΟΣ. νο 
᾽Ακτὶς ἀελίου, τὸ κάλ- [Στεφλα.] 100 |--ῄ-»»-|-- α΄ 

Άιστον ἑπταπύλω φανὲν ντ -- β 

Θήδᾳ τῶν πρότερον φάος, ---νν-ί»- γ΄ 
ἐφάνθης ποτ’, ὦ χευσέας --]-ν--ίΙ-- δ’ 

ἁμέρας βλέφαρον, Διρκαί- : τν]-νν-ἷ-- ε’ 

ων ὑπὲρ ῥεέθρων μµολοῦσαν 105 Ἱ-ν][-νν-Ιν-ἰ- 4 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΑ ΑΝΡ ΕΝΑΗΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

ΙΣ. Έχεις έρμην κάβδιαν έπι ψυχβθοίσι. ΑΝ.΄ Αλλα οίδα αρεσκούσα, ὃις χξη κε µκαλίστα ἅ- 
δειν. 1Σ. Ἐι γε και δυνήσει' ἄλλα έρας αμήχανων. ΑΝ. Οὐύκουν, ὅταν δη µ.η σθένω,πεπαύσο- 
και. 1Σ. Δε άρχην ου πρέπει Ὑήραν τα αμιήχανα. ΑΝ. Ει λέξεις ταύτα, ἔχθαρει (αεν εξ ἔρκου, 
δε προσκείσει δίκη ἔχθθα τω 3ανόντι. Άλλα έα µε και την δυσθούλιαν εξ ἔμου πάθειν το τούτο 
δείνον’ γαρ ου πείσοριαι οὖδεν τοσούτονφὥστε µη ου Φάνειν κάλω». 1Σ.. Άλλα, ει δόκει σοι,στεί- 
χε᾽ δε ἰσθι τούτο; ὅτι ἔρχει ῥιεν άνους, δε τοις Φίλοι; όρθως φίλη. ΧΟ.΄ Ακτις αξλιου, φάνεν το 
καλλίστον Φάος των πρότερον ἑπτάπυλω Θήξᾳ, εφάνθης πότε, ω βλέφαθον χεύσεας ἄμιεραςν 
µολούσα ὕπερ Διρκαίων ῥέεθρων, 

ΤΠΑΝΣΤΑΤΙΟΝ. 

15νενε. Τ]οιι Ἠαςί α γγαῦπη Γοο]ίησ ονοτ α ολ]]]]πς οπἰευρεῖζθ6! Αντι- 
αονΕε. Βιΐ 1 Κπον 1 Ρ]εαςε ἴλοβο πνΊλοπι Τέ πιοδί Ώε[ίς πιε {ο Ρ]εαβθ. ς- 
ΜΕΝΕ. Τ{ αἱ 1θηςί (ἶοιι αλα] { Ίανε ἴ]ιο αὈἰΠίγ: Ὀτῖ εἶχοιι οονοίεςί ἵπιρος- 
βΙί]Πες. ΑντιαονΕ. Τπεγείοτε, νε αἲ Ιεηρί1ι Τ πανε ποῖ εβϊῄσαογ, 
εμα]] ἀεβῖςι. 15νενε. Ῥαΐ (Γοπα {πο βτοί ἴε 15 ποῖ ππθοί {ο ΡΙΙΥΒΙ16 ΙΠΙΡΟΣ- 
βἱρί]εῖο», ΑντιαονΕ. ΠΕ εἶποιι υν]]έ {α]]ς εἶνας, ποια υνἩ]έ τοα]1γ Ὀο αίεά Ὦγ 
πης---απά (οι νη]ὲ Ὀερῖἆες-Όε ἀεδεγνεᾶ]γ οἀΐοις {ο Μπα γιο 15 ἀθαά! 
ὙΠιετείοχε εαῇΐες πια απἀ παΥ Παγάγ-ἀειεγπιϊπαίίοη {ο ἵποις {πίς ἆαπ- 
δει:---{οχ 1 Ίνα]] επάιτε πο-]ιαγάςΠΙρ 5ο στοαί, α5 ποί {ο ἀῑο β]ογ1οΙΒ1Υ ! 
1ς5νενε. ΤΗΘΗ, ΙΓ1έ8οσπι σοοᾷ {ο {Ἴ6ε, σο: Υαί ΙΚποιν (5, εαί έἶλοι σο- 
εει Ιπάεες υηγγῖδα,---Όμί {ο (ἶ1γ (οπάς σπα] α {π1επά 1 [Εποιυιὶ «πί- 
δοπὲ απᾶ Ι5πιέπδ, ἐ]ιε οπε {ο ένο [αωμ, ἔ]ιε οἱ/ιεγ {ο έε Ῥαἴαεα. ] 

Οποκυς. [Επίεγίπρ---αν ἐιο δι γἶδες, οἰζάἰπρ ωδίᾗι η χαφ» ἆγ, Πζἶν 
οα[ο, οἵέψ, απ πιεαᾶ. ] Οἱ Όσαπα οξτ]χα Θιη, ἔλλαί Ἰαδί 5ΏἼοπε {]ιε νευγ {4ἱΓ- 
εδί Ισ]ιί οξ αἲ] {ο Τ]1οἈος νν]{]1-]χοι-δενεπ-ραίες,ἔ]λοι Ἰαςί σ]εαπιεά {οτί]ι 
αἲ Ιεησί1, Ο1 εγο ο[ρο]άςπ ἆαγ,---Ρρεετῖης αΏονε έλα είγεαπις ος Πίτοξ, 

90. 1 Ἠανο ν]ί]ι Θεμασίον, ῬοιξοΠ, αμά | 94, προσκείσει,Ι{ογαΙ1Υ, ἐλοι τοῦ[έπιογς- 
οί]χεΓς ρῖναιι εχθαρεῖ, Ώοσπιιδε {ο ν]ραίε | ουθγ {ἱε---έλοιε τοἰ{έ γεδέ ἵπ αάατοῃ. 
τεβά]ηῃ ἔχθρανῃ, ο γι Ῥγαηοίς, ἔχθρα-| 100. ΔΙάνς οἀϊτοά ἀκτὶς ἀελίοιο, κάλ-. 
νεῖ, ἵ8 φᾳμεδ]οπαῦ]ε--- {ου ενα "Γγαρϊς γητῖ- 102. Ἐτβανάί Ίνας στο (ουιιά 1η 863 
(οἳ» ἀῑδ]ήκοι (]ιο γειῦ ἐεχθραίνω. γεια] Μ55, Βταµο ἀε[ειιᾷς πρότερον. 

σ 
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τὸν λεύκασπυ ἐξ ̓ Ἀργόθεν ---ν]--νν 4 

φῶτα βάντα πανσαφγία, -νίν-|-κ-- 9 

φυψάδα πβόδροµον ὀξυτέρῳ :νν]ννν]-νν- νι 

κρήσασα χαλινῶν |--|-ν »]- ω κ 

ὃς ἐφ᾽ ἁμετέρα γῷ Πολουνείκους 110 Ίνν-ίν--Ι--ν|--  α’ 

ἀθθεὶς νεικέων ἐξ ἀμφιλόγω», --|--||--ἰ--- κ 

ΧΑ Χ ὀξέα κλάζω», ααῄεκ]-νν|-- ν 
3 .... Ά -” ὁ ε ρ ὤιετος ἔς γᾶν ὥς, ὑπερεπτα, -νν]---νν |ἱ-- ἕ 

λευκῆς χιόγος πτέρυψι στεγανὸς, --[νν-»»- ἱεν- ο 

πολλῶν μεθ) ὅπλων, 119 |- -ἰν ώς ”. 

ἔύν 9) ἱπποκόμοις κορύθεσσι. “ιν ντι 6 

Στὰς ὃ᾽ υπὲρ Κελάθεων, φονί- [ Αντιστροφὴ α.] -«[---- |» α’ 
3 ΔΝ / 

αισιν αμφιχανων κυκλω "ν-νν-ιἰ-- β’ 

λόψχαις ἑπτάπυλον στόμα, -κνν-]»ν γ΄ 

ἔδα, πείν ποθ) ἁμετέρων 120 Ίν-Ί-ν-ν-- δ' 
ε ’ ’ - 

αιμάτων γένυσι πλησθη- τν]-κν-ί-- εἰ 
’ Δ ’ ’ 

ναέ τε) και στεφάνωµα πύργων -ννν-»-|- δ’ 

πευκώενθ Ἡφαιστον ἑλεῖν' -τ--]-νν- 2’ 

ΤΗΕ ΟΕΡΕΒ. ΑΝΡ ἘΝάΤΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ. 

κινησάσα τον φώτα λευκάσπιν εξ Αρφοθεν βάντα πανσάγια, πρόδθοµκον φύφαδα οξύτερω χαλί- 
ο. ΄ ς 4 { / / / 4 { 

ν9, ὁσ,έπι ἁμιέτερα 1 άθθεις εξ αρεῷίλοηων νείκεων ΤΠολυνείκους, όξεα κλάζων, ὡς αίετοσες φαν, 
ε ’ ’ ’ ’ / ’ / ιο ε { ’ 

υπεξεπτα, στεγανος πτεξυφι λεύκης χίογος» µαετα πόλλων οπλωγ»τε ἕνν πποκο(κοις κορυθέσσιε 
΄ / 

Θεστας ὕπερ κέλαθρων,αμιφίχανων στόµκα ἑπτάπυλον φονιαίσι λόψχαις κύκλω,ἔθα, πριν πότε 
/ ’ ε ’ σα / 

τε πλησθήναι γένυσι ἁμκέτερων ἁίμιάτων, και πευκαέντα Ἡφαίστον ἔλειν στεφανώµκα πύθφων" 

ΤΕΑΝΘΙΛΤΙΟΝ. 

Πανίηρ ἀτίνεη ενα ομΙεΓ ι-]ιε-Θἴ]νετ-5ΠΙε]ά, έλαί ἔγοπι Ατσος Ἠαά- 
αἀναποεά ἵπ αἰ] Ἠΐς ραΠοΡρ!γ,α 5οαπιρεσῖης {αρ]εῖνε γνία κεεπετ-ατρεά 
τεῖη--- Νο, Βανίηρ αραἶησί ος ]απά Ῥεεπ τουςεά ΡΥ {πε ρατίγ αααττεῖ5 
οἳ Ῥο]γηίοξς,---ΒΏτΙΙΥ δοτεαπαῖης, Ι]κε-ιπίο 8η εασ]ε αΏονο {πο εατί], 
Πονετεά ονετ ας, οογεγεά ΡΥ {πε γης ος νΠῖίε 5πον;, γη πιΏΥ α Ῥιε]ς- 
165, απ νη(] οτεείεάἆ Ἠε]πχείς. Απά Πανίηρ-ἴακεπ-Πίς-είαπά 8Ώουε ος 
ρ8]ασε5, τανεπῖηςσ-ΙροΠ-εΥΕσγ-δίάε έπε ου{]εί5 ο{-]ιο-Μενεη-ραίες νίῃ 
Ὀ]οοάγ 6ρεαΓ5 τουπά-αὈοιί, πε ἀεσαπιρεά Ρείΐοτε ενετ σ]α1ηρ Ἠῖ9 ]ανγς 
νι οι Ὀ]οοἆ, απά ΡΙίοΙΥ Βτε Ἠαά επγταρί {1ε «οτοποί οξοις {ονγετς: 

106.:Α]άας απά ΜΒ. οπ]έ εξ: Βταποῖ 
ἀείεπάς Ἱέ, αἀοᾶτς Ἠοππες, Π]αἆ Θ. 904, 
τὸν ϱ ἐξ ̓ Αισύμηθεν ὀπυιομκένη τέκε μήτης: 
οἩ νΠ]εἩ ΕδίαίμΙΗ5 ΡΔΥ5, περισσῶς δὲ κεῖ- 
ται  ἘἘ πρόθεσις καὶ ἐν τῷ ἐξ ̓ Αισύμηθεν, 
ὧς καὶ ἓν τῷ ἐξ ὀυρανόθεν, καὶ ἐν ἄλλοις. Ἐ- 
{αταῖ {ο]]ουγ5 Α]άἃς, εεηξυτῖηρ Βτιπε]ἷ)5 
τεαάῖης α5 Ῥεῖηρ ὮΥ πο ΤηθΘΔΗ5 εοηβ]δίεηπέ 
1η τηγίΏτη νη(Ἡ -- - -ἰ[- ον -νεοοττες- 
Ῥοπά1ηρ γετςε οἱ έιε απΗΣίτορΗῃᾶ. Ἠει- 
ΠΠΑΏΗ Ἱπηαρῖπες {πε έτιε ]εείῖοη {9 Ῥε, τὸν 
λεύκασπιν Αρφόθεν ἐκ. 

107. φῶτα, ΊΊαΠ ΟΥ ελίε[, νΙ12., λάτάκίας 
Εἶηᾳ οἱ ΑΤΡο8. 8οππε, Ἰπάεεά, (πΙπ]ς ναί 
ὮΏΥ φῶτα Πιε ροεί υπάουῬ{εά]γ πιεαηί αἲ] 
Ώιε Αταῖγε αΓΠΑΥ. ΄ΓΠε πεμίῖοη οἱ Πε τε- 

6θαίοΓ Πιε]εαάετ Ἱπο]αάες οί οοιΤ5ε {]ιαί 
οί ἴιε {οτεες απάετ Ηῖπη. 

108. Ἐοτ ὀξυτέρω (νά]σὺ ὀξυτόρω) 30Π18Ε 
Ἠᾶνε ταχυτέρω, Οί1ΕΙ5 ταχυτάτω. 

110. Ετίατάί ἵπ ϊ5 εἀἹῖοτ Ἰα5 τοβίοί- 
εᾱ ια απ6Ἰ6ηί τεαάἶης, ὃν ἐφ ἄρνετέρα γά 
Γολυνείκης---εοπάεπιπ]πρ Βταπεκ΄5ίεσί, 
απά εοπ]εοίατῖηρ ἔ1ι ΥΥΟΤάΡ ἐπόρευσε' 3οῶς 
δ᾽, Ὀδίνθεη ἀμκφιλόγων 8η ὄξέα. 

114. λευχῆς χιόνος πτέρυγι, 64 {με εοἶπς 
οΓ ιυΛ1{ε που», ναί 15, ὃν ἐς Λέο ο)ηεἷά 
οἵ ιιοἰΙεγ, Ώοτπθ ὮΥ {πε Ατρΐνες. 

117. Βταποξ Ἰιας {ΓαπςΡροδεά κύκλω ΏπΟ 
πιοτᾶς Ίοχος ἄπαπ ἴὲ δἵαπά» ἵη ΜΑΡ. απά 
εἀἹάοπς ρεπετα]]γ; {ο {πε 5ΏΚε, πε {ε]15 
Ἡ5 οἱ {με ππείτε---Όυί οἩἨ πο απ{λοπ1(γ. 

λιδος” «κ. 

-ὴ 
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τοῖος ἀμφὶ νῶτ ἐτάθη -ν]-νκκν- αγ 

πάταγος Ἄρεος, ἀντιπάλω 195 |ννν]ννν]---- ή 

δυσχείθωμια δράκοντι. -- | -.ω |- ν κ΄ 

Ζεὺς γὰρ μεγάλης γλώσσης κόμπους -κ[κν-[--|-- ) 

ὑπερεχθαίρει' καί σφας ἐσιδὼν »»-]|--||--ἰν-- μα 

πολλῷ ῥεύματι προσνισσοµένους --|-νν]-- |ν-- ν’ 

χουσοῦ καναχῇ, χὑπεροπλίαις 190 |--[-ν-|-νν|-- ἕ’ 

φαλτῷ ῥιπτεῖ πυεὶ, βαλθίδων ο ο, ο’ 

ἐπ᾽ ἄκρων ἤδη -..-|-- -. 

νίκην ὀρμῶντ᾽ ἀλαλάξαι. --|--[[-ν-ίνκ ' 

ΑΑντίτυπα ὃ ἐπὶ γᾷ πέσε τανταλωθεὶς [Στροφὴ β’.] |-νν]|-νν|-εν-ν|-- α 

φπυρφόρος, ὃς τότε µαινομένα ξὺν ὁρμᾷ 190 |-νν|-νν[-νν-ν|-- 6 

βακχεύων ἐπέπνει --|-»»]- γ’ 

ῥιπαῖς ἐχθίστων ἀνέμων. --|--|-νν]- δ' 

Ἐἴχε ὃ᾽ ἄλλα τὰ μὲν ἄλλα, τὰ δ) ἐπ [ων ννν ε΄ 

ἄλλοις ἐπενώμα στυφελίζων --]νν--νν|-- ᾱά 

µέψας "Αθης δεξιόσειρο». 140 Ίνν-|--]»-- | νχ ο 

| 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕ, ΑΝΡ ΕΝΩΕΙΠΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΡΟΑΤΙΟΝ. 

τοίος πάταφος Αρεος έταθη ἄμιφι νώτα, δυσχειθώμια αντίπαλῳ δθακόντι. Γας Ζευς ὑπερεχ- 
θαΐρει κόμπους μέγαλης γλώσσης' και ἔσιδων σφας πβοσνισσόκκενους πόλλῳ ῥεύματι, κάναχῃ 
χύσου, και ὑπεροπλίαις, ῥίπτει πάλτω πύρι, ήδη ὁβριώντα αλαλάξαι νίκην ἔπι άκρων βαλεί- 
δων. Δε πύρφορος πέσε τανταλώθεις αντίτυπα ἔπι γά, ὃς τότε βακχεύων Συν ῥιαινόμιενᾳ ὄρμια 
έπεπνει ῥίπαις εχθίστων ἄνεμκων. Δε άλλα Κεν τα άλλα είχε, δε μέγας ΄Αθης στυφελιζων 
δεξιοσείθος επενώκκα τα ἔπι άλλοι». | 

ΤΙΠΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. 

εαοἩ α ἀῑπ οἳ Ραΐέ]ε ν/αρ ταῖδεὰ ἵπ Πἱ5 τεαγ---α {οἴ]δοπιε-οηδεί {ο {Πε οΡ- 
ῥοβῖπς ἀΤασοη! 

Έοχ 7 ονο ἀθίεςίς (ιο ναιηί5 οΓα ΠαισΠίγ (οηρυ6---απά 5οεῖηρ ἔπεπα 
γηδαίηρ-(οσυναχά ἴπ νίσοσοια5 Βουν, νηέ] {11ο οΙαηΏςογ ο[ρο]ά, απά ἵη ἴπε 
Ρτῖάο οΓ ατπιοςσ, ο ἀἆαδ]ες ἀογνη γι πα νο]]εγεά Ώαπαο Ἠίπη πο νγα8 
αἰΤοαἆγ Ιιαδίοπῖηρ {ο (γαπηροί-{οσί] νΙοίοςγ οἨ {πε δαπηπα]έ5 οΓ{ηε Ραί- 
(ἰεπιοηίς. 9ο (ο Πτοβροθαγοθγ {ε]] «Παίίογοά ν(Ἡ τεῦοιηά {ο {πο οαΓ{1Σ 
ο ἐἶναί, παω φἐογηοίηρ ΥΠ ΡηγεηΖ]εὰ ἱπρι]ςε, ἵνας Ὀ]ουγῖηρ οἩ 5 νε] 
να Ὀ]αςί5 οἱ πποδῖ Παίεβι] νπάςδ! Απά {πα ἀϊβετεηί ᾳαασίες Ιπάεεά α 
ἀϊβοτεηί {οχίμπο ρτενα[]εά, {οχ παϊς]ίγ Ματς, (απάετίηρ ἵπ-ίπε-εῖρηί» 
γης, ἀιγεοίοὰ οίλεχ-ἰδοοπαβίαχεςδ προπ οίμεις! 

126. Οοπιπιεη{α{ΟΥΒ 866ΠΙ ὮΥ ΠΟ ΠΙΘΙΒ 
υΠΑΠΙΠΙΟΗ5 ΟΠ {πο βἱρη]βοα ο ΟΕ δυσχεί- 
θωμκα ἵη (λ]ς νευςο. Εγβιγάί τεπἀογεά Ἱΐ, 
ἑεέγαοϊά (ια αἱ {ο (ἐς: ''---Βταπολ, «768 ἵπ- 
δαρεγάθ 1. ΗετΠιαὴ, ΟΟΠ{ΥΑΣΥ {ο {πο 
ορϊμῖοι ο  ΕγΓαγά{, αργθθς η] Βταποῖς, 
παπά τγαμδ]αίος {1 βοηίσπσε, 35 Γοἱ]1οννς : 
ε άπέις ἃ (ένρο οοποἰἑά{ιι οδί δγέρίέιις 
Μάγεῖε, ὑπδιρεγάθ1ὲ μγόμίεγ ααυεγδάγί- 
πα ἀγασόποεπι.”. μα ΄Εαρσ]ε”” Ἱέ δεοπ] 
γ/αδ Όογηο ἵπ (λα ίαπάατά ΟΕ ΑχΡΟ», απά 
Όια "«Ώναρομ”” ἵπ Πιαί οἱ Ίποῦες. Οοπ- 
αυεςί ἵ5 αἰνναγς τουκοποά (λα πιοτθ ρ]οτ]- 
ος, {πο σγδαίεγ (ια ἀῑβίοι]{γ (Ἴθγο ἶ5 ἵπ 
ουιαϊπῖημ Ἱει-- έπος Ὀε]άμετοπ{ί Ρον/οΓΒ 

τθρτθδοηί (ιαῖγ εποπη]ες 48 Ώεῖηρ νεΓΥ να- 
Ίοχοις, ἵπ ογάετ {ο οχίο] Οεπαδε]νες. 

190. Αἰάάςδ απά ΜΒΡΒ. Ἰαγε χευσοῦ κα- 
ναχΏς ὑπεροπτίας, ΥΥΠΙΕἨ ἵ5 αὐδο]αίε πο - 
8εη56. ΑποίμεΥ γεαάῖης 15 χευσοῦ καναχΏς 
ὑπεροπλίαιε ΟΥ ὑπεβοπλίᾳ, ἵπ ΘΥΘ6ΙΥ τεδρεςί 
ρουᾶ, απιά οΓνεςγ ο] 5ίαπάϊης. 

190. ὁρμιῶντα, γιδλέης-οπιραγᾶ, ντ. (4- 
Ρ8Ἠ 6118, νο (γοαίοιοά 1ο ἴα]κο ἴἶνα οἳγ 
ΒΥ δίοπι ἵη δρῖίο οἳ ο αρίίον Ἠϊπαδε]{, Δες 
εινα Ῥμουπίκεα οἳ Ευήρίάδς, 1188. 

154. Ηοτο ἴ]ιο βπα] »γ]]αΏ]ε ΟΕ ἀντίτυπα 
ἶ5 ]εησίμειεά Ὦγ εαδήτα. 

197. ῥιπαῖς ἐχθίστων ἀνέρκων,1.θ., ὁ4ἡἱ ᾱ- 
ος ὀίΜιῖ Πάέμ. ἘΚΕΟΒΡΤ. 

'” 
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Ἑπτά λοχαφοὶ γὰρ ἐφ᾽ ἑπτὰ πύλαις 

.. ..[ν»-[ννκ]ν- 
θε ” 8 1 ψ. 

ταχ ενγτες (σοι προς σου» Ελιπον 

Ζηνὶ τροπαίῳ πάγχαλκα τέλη" -νν]|--||--ἰν-- κ’ 

φλὴν τοῖν στυγεροῖν, ῶ πατβεὸς ἑνὸς --ίν«-|--ἰκ»- Λ’ 

μητρός τε μιᾶς φύντε' καθ ἀντοῖν 145 |--[ν-||---]|-- μ 

δικρατεῖς λόγχας στήσαντ’, ἔχετον Ὕν-|--[-σ]κν- ν 

κοινοῦ «ανάτου µέρος ἄμφω. -ε[νν-κν-|-κ ἕ 

᾽Αλλὰ, γὰρ ἆ μεγαλώνυμος ὖλθε Νίκα [ Αντιστο.β.] |-ν-|-νν]-»--νι-- « 

τᾷ πολυαρµάτω ἀντιχαρεῖσα Θήθᾳ, -.ν]-νν|-νν-ν|-- β' 

ἔκ μὲν δὴ πολέμων 150 |--|-ν»|- γ’ 

τῶν νῦν Φέσθαι λησμοσύναν" --|--|-ν-|- Υ 

9εῶν δὲ ναοὺς χοθοῖς παννύ- τν -ν-||-ν 6 

χοις πάντας ἐπέλθωμεν' ὁ Θήδας ὃ' --[νν-[-νν|-- δ 

ἐλελέζων Βάκχιος άρχοι. .ν-|--εν -|-- πα 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ἘΝΑΙΗΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

Γαρ ἕπτα λοχάγοι ταχθέντες ἔπι ἕπτα πύλαις, ίσοι προς ίσους, ἔλιπον Ζήνι τροπαίωπαγχάλ- 
κα τέλη’ πλην τοιν στύφεβοιν, ὦ φύντε ἔνος πάτρος τε µκίας μκήτεος' στησάντε κάτα ἀύτουν δίκ- 
θατεις λόγχας, ἔχετον άμιφω μκέρος κοίνου Ὑάνατου. ΄Άλλα, γαρ ἆ µιεγαλώνυμιος Νίκα ήλθε αν- 
τιχαρείσα τα πολυάβκατῳ Θήθα» νυν δη εν Φέσθαι λησμκόσυναν εκ των πόλεριων' δε επελθώ- 
ῥ.εν πάντας νάους 3έων χόθοις πάνυχοις᾽ δε ὁ Ῥάκχιος ελελίζων Θήθας άρχοι. 

ΤΕΑΝΡΙ ΑΤΙΟΝ. 

Του 8ενεη Ἰεαάς!Β, πιατςλα]]εά αρα]ηοί λε 8ενεΏ ραίε5, 6ᾳ1α]-ορρο- 
ηεηίς {0 ε(υ8]-{οες, Ἰαγε Ιε(ϊ (ο ο αρίΐέει {ε (ο οΕ(τορᾗ]ες εαῖτ ο]]- 
Όταζεπ αἴπης:---εχοερί {πε αοουτθεά ἴπψο, Ψο 6ρίαπς {τοπι οπε {αίμθς 
απά οΠ6 πιοίΠες: {Πεγ Πανίηρ αραἱησί εαεῖ-οίπετ ταῖδεά εεῖτ εφ αα]]γ- 
νἱοίοσῖοι6 8ρεατ5, ηανε 5πατεά Ὀοίᾖ-οί-ίπεπα (πε οἱ οΓπιυίαα] ἀθαί] ! 

Βυῇ, ({ος Πἱρῃ-τεπουνπεά Ὑ]οίοτγ Ὠας «οπιε οοπαρεηβα/πρ-(Π-]ΟΥ 
ἐπ πιαηγ-4-σας-Γαγηϊκμεά Τ1εῦεΒ.) που; αἱ ]εησίῃ Ιπάεεά ἶ6 Τϊ ΒΗ1ης {ο 
δεί {ογρεί{α]ηεβς προη (πεςε γΥ4Τ8:---Ψπετείογε ]εί 115 τεραῖτ-ίο 41] ενα 
ἔεπαρ]ες οΕί1ε (ος νί] ἆαηοες (μαί-]α5ί-(λε-]ῖνε-Ιοηρ-πίρ]ιέ: απά ]εί 
Ῥαοελις τουδίηρ ΤπερεεΡερίη έλε τενεΙτΥ. [Γοοᾖῖπρ σιάαεπζη αδχαποο.] 

, 
-υν]|--|νν-ἰνν- . 3 

-” 

141. Τηοαδενεπ ]εαάεγς απά {ἶιε ραίες αἱ | {0 δέσθαι---Ρεϊπρ δοραγαίεάἀ {ποπι Τί ὮΥ έἴιε 
νν]]ο]ι 416Υ ἆτενν αρ, Ίγετε: ΚΙπρ Δάτά»- 
{π5, αἲ (πε Νοτίιεγα ραίε: Ῥο]γμίεξ», αί 
{πε Οτεµέαπ ραίε: Ἐῑηπρ Ηϊρρόπιεάοη, αἲ 
{πε ΟΡγρῖαη ραΐε: Οάραπειι5,αί ειπε Ἐ]ές- 
ΊπαΠ ραίε: Ῥαγίπεποραέας, αί (ηε Νόϊταῃ 
σαΐε: Απιρηϊατάας, αί (ηε Ῥτοέίαι ραΐς; 
απά Τγάεις, αἱ (πε Ἡοπιο]οίαὴ ραίε. 

145. καθ ἀντοῖν, ἰ]ιαί ἵ5, κατ ἀλλήλων. 
146:0η δικρατεῖς λόγχας, πε Θεμο]]αςί 

685, ἀμωφοτέωθεν Ἠκονημκένας᾽ Ὦ ὅτι ἀλλή- 
λους ἄπέκτειναν, καὶ Ἡ ἑκατέρου λόγχη ὂυκ εις 
κενὸν ἀπεπέμιφθη, ἀλλ᾽ ἐκράτησε τοῦ ἑτέρου. 

149. Ίῃ 5ενετα] Μ55. απά «ἀϊμοης να 
βπά α Ει]] 5ίορ αἴίει Θή6αᾳ, ἴο νε επτε 
Ἰηίεγοερίίοη απά ρετνειδῖοι ΟΓ {116 πιθα])- 
Ἰημ. ποτε 5 πο ο]]]ρβὶῖς α[ίει ἀλλὰ Ίπ {πε 
Ῥτεσεάϊπρ νεΓβε, Ῥαΐ ΒΙΠΙΡΙΥ α ρατεπ(]ιεσῖς 
επάῖηρ πλ ΘήΕχ. ΑΙίποιρῃ Εις ννοτά 15 
Ἠεγε Ιπ (πε 5Ἱηρα]ατ παπιΏοτ, νε πχςδί μοί 
τεηάετ 1έ Τηεῦε,” Πανῖπρ πο 516] ΤΘυπι. 

150. Φε]ά]ει τεραιἀεά ἐκ ἂν Ῥε]οπσίπᾳ 

βρυτε εα]]θοά Ίπέεί. Ῥναπε]κ εοπδίτιεἀ 
τῶν ΥΥΙΗ πολέμκων. Βυί Ετ[αγά{ βαγς: ««εὶς 
1ἀτπρὶ Πάπα, ἐκ πολέρκων, ρ084 δάΐζωπα, 3ε- 
σθε ({0Υ Ἡε ΡΓΕΓΕΓΕ 3εσθε {0 Φέσθαι) λησμιο-. 
σύνην τῶννῦν, οὐζὲυἱαοάγηὐπέ ργαδέμέἶα,].α.. 
/άπογα Γγάΐγωπι.’ ΗΕΙΠΙΑΗΠ, αφαῖπ, σῖνες 
(με 56ης (απ Τ ΟΙ π]ς τ1ρ{1γ) {ο ὃς: “ὰὲ, 
ορίέπάίάα έπλπι υἐπίέ υἱοίόγία, ανά ξι-- 
}{άθ)ι οφ ιέείγ δις Τέδῖ9, οὐ ἠέφοε ϱ}Οέ- 
11 )ὰπη οάρ{{ε οὐ Ηυἱόπεπι.”” 

151. Βενεγα] ΜΦΡ.ἨΒνέ 2έσθε,---ουπῖσ]ι 
Ἐτβαιγάί απιἀ οί]ετς ἀείεπά: Ῥατ Ῥταποῖς 
υΥγ]{ες α5 {ο11ού/8: Σέσθαι---- θἷο Ἱερόπάιιπι 
όδ5ε πόπιο ποπ ν]άότε ρόΐεταί, αιοά ἀίὰ 
Ρόδίααλτι αἀπιάδεταπα, οἷο Μᾳυ]άο 5οΗρί- 
απῃ τόροτ] Ἱπ ἨΤ. οΥΤῃ ρ]όςςᾶ Φελήσατε.-08- 
(ετόταπα Πρτόταπι Ιέείῖο [2εσθε] τπεηάόδα 
ε5έαιάρρὸ αι πιόίγαπα ]άριι]αί: οδί όπὶπα 
νέτρις ἀθοίγ]ίοις.” 

154. Ετ[ατά{ Ἰχ88 ελελίχθων βάκχιος, {λε 
τεβάῖπρ ος πε Θε]ο]]αδί απάἆ δοπιε οίπετ, 
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λλλ’, ὕδε γὰρ δὺ βασιλεὺς χώρας 1050 |-νν|--Ινν-|-- 9 

τῆσδε Κρέων ὁ Μενομέως νεοχμὸς -νν]|-κν[--ἵκν- 

νεαραῖσι νεῶν ἐπὶ συντυχίαις κν-νν- κ νικν- κ 

χωρεῖ, τινᾶ δ” μῆτιν ἐρέσσων, --[κν--νν]|-- αλ 

ὅτι σύγκλητον τῆνδε γερόντων »ν-|--Ιτντ]-- μ 

πρὀύθετο λέσχη», 160 |--»|-- ν΄ 

κονῶῷ κηρύγµατι πέµψα». --|--[---|-« ἕ’ 

ΚΡΕΩΝ. 

"Ανδρες, τὰ μὲν δὺ πόλεος ἀσφαλῶς λεοὶ --|ν-[-εν]--Ι»-Ι-- 

πολλῷ σάλω σείσαντες, ὤρθωσαν πάλι" --]ν-[|--ἰ»-||--Ι-» 

ὑμᾶς δ᾽ ἐγὼ πομποῖσιν ἐκ πάντων δίχα --[ν-|--]ν||--Ιν»ν 

ἔστειλ᾽ ἰκέσθαι τοῦτο μὲν, τὰ Λαΐου 165 |--[ν-[--]--]Ι--ἰν- 

σέδοντας ἐιδὼς Εὖ 3ρόνων ἀεὶ κράτη" ν-|--||--|--ίΙ--ἰ-- 

ποῦτ ἀὔθις, ἠνίκ) Οιδίπους ὤρθου πόλι, --Ιν-{»-ἰ--||--Ιν» 

κἀπεὶ διώλετ᾽, ἀμφὶ τοὺς κείνου τότε --]ν-ῃν-[κ-]--ινν 

παΐῖδας, μένοντας ἐμπέδοις ᾠρονήµασι». --]ν-[ν-[ν-[ν-ινν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΠΟ ΑΝΡ ἘΝΑΣΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤὉΌΑΤΙΟΝ. 

΄Αλλα, γαρ ὅδε δη, ἐπι νεαραίσι συντύχιαι Νέων, χώρει Ἐρέων, ὁ Μενοίκεως, νέοχγιος βάσιλευς 
τήσδε χώρας, ερέσσων δη τίνα µιήτιν, Ότι πβο-ἔθετο τήνδε συγκλήτον λέσχην γεβόντων,πέρρψας 
κοίνω κηρύγμιατι. Κ.Ρ.΄ Ανδρες, Φέοι ρεεν δη πάλιν ωρθώσαν άσφαλως τα πόλεος, σεισάντες πόλ- 
λῳ σάλῳ΄ ποραποίσι δε έγω εστείλα ὕμκας Ικέσθαι δίχα εκ πάντων εν εἴδως τούτο κεν, σεθόντας 
άει τα κράτη Ὑβόνων Λάϊου’ αὖθιε τούτο, νικα Οίδιπους ώρθου πόλιν, και ἔπει διώλετο; μεενόν- 
τας ἔμπεδοις φθονήμιασι άμφι του; παίδας κείνου τότε. 

ΤΠΑΝΘΙΤΛΤΙΟΝ. 

Ῥα, {ΟΥ Ἰεγε ἵπ (γοίμ, απροη {Πε τεσεηί οσςΙΓΓΘΠΟΘΒΟΕ(Ίε (οἆβ, οοπ]θ8 
Οτόση,δοη ο{ Μεποόοεις, πε πδυν Κῑπς οΓ (Πίς τεα]πι, τενο]νίηρ νν]]αὶ 
δοπιο αηχίοις-(πουσηί,----ἴπος ηε Παίλ οοπνοΚκεἆ ἐμῖ5 αδδεπηρ]εά «οη- 
{ετεηποςῬ Ο6 ΦΕΠΒίΟΓ8, δεηά(ηρ {ος (ηεπι ὮΥ «οΠΙΠΙΟΓ Ρτος]αππΘ{ΙΟΠ! 

Οπεον. [Επετῖπρ.] (επί]επιθη, {λε (οἆς Ἠανε Ιπάεεά αἰ-Ιεηρί]ι 
το-ρρίαρ]]ε]ιεά ἵη-βα{εΓΥ (Πε-αΠαίτ5 οΓ 15 οἵίγ, α[τοτ εἰνα]έίπς ἔπθπη υν](]α 
ΠΙΒΏΥ ἃ Ί/8Υ6:----ΌΥ ΠΙΘΒΦΕΩΡΘΙΡ, {ΠΕΗ, Ἠανε 1 5εηί {οχ γοι {ο οοπιθ ΙΠίΟ 
πηθ αραγῖ {Τοπι α]]---υγε]] Ἱκπον]ηρ ελῖς οη-ἴΠθ-οπο-Παπά, ἴἶιαί ο ευος 
τονεχεποςθά {16 παὶρ]έ οΓ {πε {ητοπε οἱ ΤΑἴ18:---ΟΠ-ί11θ-οί]ι6Υ Πί5, επαί 
νηεη (Βάΐρις ἀϊτεοίεά {λε δίαίε,---απά α{τεγ-]αί Ἡε Παᾶ ρετῖιεά, Υθ 
τοππαίπθά νγ]ι δίθαἆγ (επείς (ον/αγά5 Π5 6οης5 έ]αὶ (16η Ίγείθ. 

105. ἀλλὰ, γὰρ, δὲ, 0, ννϊ(Ἡ ἃπ ε]]1ρδῖς; 
Ά ΝΕΙΥ «ΟΠΙΠΙΟΠ πιοάε οἱ Ὀγοα]ϊηρ ο {ιο 
ἀϊδεοισςε, ος ολαημίημ (1ο 5αὐ]εοί. ἵζπ- 
ἀοιδίαιιά παύετε ΟΥ παύσασθε Δ{ἴΘΓ ἀλλά. 

1560. Ηεαί] Ητεί Ἰηβδοτίεά τῆσδε ἵπ (]ς 
νοΓ5ε, ΠΙΕΓΟΕΙΥ {ο οοπηρ]είθ {πε πιείτο. Ε- 
αγά ]εανος α Ῥ]απ]ς Ῥ6[οτὸ Ἐ.ρέων, ΟΛΓΙΥ- 
ΊἨρ νεοχικὸς {0 {6 ποχί]]πε, ργεςοἀεἆ ἴοο 
ὮΥ α Ῥ]απ]ς, Βταποῖ δα», “ ὀᾳαϊάότα πιά]- 
Ίεπι {όέυτα Ίαπο γόγδπα αὈός»ο, οἱ Ἰόμὶ : 

᾽Αλλ ὅδε γὰρ δὺ βασιλεὺς νεοχμκὸ: 
νεαραῖσι Φεῶν ἐπὶ συντυχίαις 
χωρεῖ ------------------------, 6 

Ενβατάί (π]η]κα τλαί Βόρλιος]ὅ5 Πιαγ ηανς 

τῆσὸ ἄρτι, Κρέων ὁ Μενοικέως παῖς 
φανθεὶς νεοχικὸς, νεαραῖσι Φεῶν ------. 

Ηετπιᾶπη ρΔΊΠ Ιπιαρίηος Εαί ΑΠΟ νεοχ- 

αὸς ἴΊθγθ ΠΙΥ Ίιανο Ώέοῃ {1ο ννοΓἀβ,νεοχ- 
μιῶς κράτος ἔιληχώς. Ο1εΞΓΊΥ {λλεγε 19 80Π16- 
πρ εἶπεν ἀοβοῖεηί οἵ νΤΟΙΡ. 

159. ἐρέσσων. Οότ{ετ Α]άσεπι, 2515 «Ἐς- 
εἨγ]ϊ Βάρρ]]εςς, 5 50----ὀίστρω ἐβεσσομκένα. 
ΜυΦΟΝΑΝΕ. 
105. Ῥ]ιάτε]λς (5αγ5 Βτιποκ) Ἱπ ΕάΡὶ- 

ο 4ε ΔῆΙοάπο Ιόᾳ1εΠΝ, ΔορΠποσ]όαπα Ἰχαπο 
Μείάρ]οταπι αλά] {: τὴν ηγερκονίαν ὡς ᾱ- 
ληθῶς πολλῷ σάλω σεισθεῖσαν ὤθθωσε πάλιν. 

168. Αἰάά5, Ετατάς, απ Ἱπάθεά πιοδί 
οί]ιες οά1{οις Ἠᾶνο τοὺς χείνων ἔτι. ΒΤΗΠΕΚ 
ρὶνοβ κείνου τότε: Ὀαί ΗΘΓΠΙΑΠΗ νΥχΙ{ϱ8 38 
{οἱ]οννς: « άπὰ (άπ{ῦπα «ό4εΣ, ααος βοί- 
ΆΠ1, κείνου ἔτι: οβέ(οτῖ ΗὈτὶ όπ1ΠΘ5 κεύων ἔ- 
τε, τέςίὸ.----μάτὶ ἐπὶτη ει Ράἱρὶ, 4πος πο- 
πι]πάνεγαί, Ργό]επι Ἱπίό]1σΙέ,---παῖδας ᾱἷ- 
66Η5, 4μοά {111 αἰίόγῖας Πόγαπι ΕΠΗ δυϱ{. 



22 170. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

“Ὅτ΄ ὁῦν ἐκεῖνοι πρὸς διπλΏς μοίρας µίαν 1720 Ὕσν-[ί--ἰ--[--ί»ν 

καθ ἥμέραν ὤλοντο, παίἰσαντές τε καὶ ιν |--ιν-||--ἰ-- 

πληγέντες ἀντόχειρι σὺν μιάσματι, -τ[κ-ν-ιν-Ι--ἰν» 
9 Δ /΄ δὴ ΄ η 9 ’ Μ 

ἐγὼ κράτη δη παντα και 3θόνους ἔχω Ἅ-[ν-]--{ν-(Ιν-ἰ-- 

γένους κατ ἆγχιστεῖα τῶν ὁλωλότων. Ἅ-[--||--ἰν-ἰἰ--ἰν- 

᾽Αμήχανον δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἐκμιαθεῖν 175 Ὕ-]ν-κτίν-»-]»- 

ψυχην τε καὶ φβόνημα καὶ γνώμη», πεὶν ἂν --].---ἰν-||--Ι-- 

ἀθχαῖς τε καὶ νόµοισιν ἐντριθὴς φανῃ. ιν» -|--Ι»-|-- 

ἸΕμοὶ γὰρ, ὅστις πᾶσαν ἐυθύνων πόλιν, "τιν -τ]κ-[-ἰνν 

μὴ τῶν ἀξίστων ἅπτεται βουλευμάτων, -σ[ν-||--ἰν-|--ἰ-- 

ἀλλ᾽ ἐκ φόδου του γλῶσσαν ἐγκλείσας ἔχε, 180 |--]»-[--ίν-ι--|-- 

κάκιστος ἐἔἶναι νῦν τε καὶ πάλαι δοκεῖ" -Ιν-||--Ιν-]Ι--ἰκ- 

καὶ μείζον ὅστις ἀντὶ τῆς ἀντοῦ πάτεας --]ν-[κτίν-]|--]|-- 

φέλον νομέζει, τοῦτον ὀυδαμοῦ λέγω. τιν {--ίν-{--]-- 

᾿Εγὼ φὰρ, ίστω Ζεὺς ὁ πάνθ ὁρῶν ἀεὶ, ο αντίνκ]{--ἰν-]»-ἰ-- 
.. 9 Λ ’ Ν ” ς ” 

ὀυτ ἂν σιωπήσαιµι την ἄτην ὁρῶν 195 --[-||--ἰν-||--ί-- 

ας ’ 3 ” Ε] Δ -- ’ 

στειχουσαν αστοις αντι της σωτηξίας, “-[--]--|Ι--Ιν- 

« . 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ. ΔΝΏΌ ἘΝάαΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ. 

“Ότι ουν εχείγοι ωλόντο προς δίπληε µιοίβα; κάτα μίαν ἤμιεραν, τε παισάντες και πληγέντες συν 
αυτοχείθι μιάσματι, έχω ἔχω πάντα κράτη δη, και Ἀθόνους, κάτα αγχιστεία γένους των ολώ- 
λοτων. Ἀμήχανον δε έκμκαθειν τε ψνύχην και ῥεονήμκα και ψνώμκην πάντος άνδρος, πβιν αν φά- 
νῃ έντειθης τε ἄρχαις και γοµιοίσι. Ταξ, ὅστις ευβύνων πάσαν πόλιν «η ἅπτεται των αβίστων 
βουλεύμκατων. ἄλλα εκ του φόδου έχει εγκλείσας γλώσσαν, δόχει ἔρκοι» τε νυν και πάλαι, είναι 
καχίστος" και Ὁστιςνομιίζει φίλον κκείζονα άντι της πάτρα» ἀύτου, τούτον λέγω ούδαμκου. ΓΓαρ 
ἔγω, Ζευ: ὁ ἄει ὄρων πάντα ἴστω, οὖτε ἄν σιωπησάίραι ὄθων την άτην, ἄντι της σωτήριας» στει- 

΄ χούσαν στοις, 

ΗΕ ΛΝΦΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ΦΙπος, {ΠεΓοίογε, (Ί1ογ Ἠανε ρετίσπεά ὮΥ πια] [αίθ οἨ {Ίε-Θε]{-βαπιε 
4αγ, ΡοίἩ εαϊκίης απά 5ίτΊοΚεη νι 5εἰ{-ηιατάετοις σα] ππεςς, 1 Πο]ἀ 
αἱ] ἀοππ]πίοη πουν, απά {να ίἈτοπε, ΡΥ Ρτοχϊπηϊίγ οί υ]οοά γ(Ἡ (πε ἆε- 
εσαδε. [ 4εσιωπιίπρ απ αἴγ οἱ ἰποεγίέψ.] 1 15, Πουνενετ, ἱπροβδῖρ]ε {ο 
αδοετίαίπ {με δρῖτῖε, απά Ἱαάσπιεηί, απά Ῥεηπί ο ενΕΤΥ ΠΠΔΗ, Ὀείοτε νε 
581] Ἠανε Ώεεπ 5εεπ Ἱπωγες {ο 5ΙΡΓΕΠΙΟΥ απά (Πε Ίανής. 

Ἐος, ΝΤΟΡΟΕΝΕΣ, τα]ῖης α νγ]λο]ε είαΐε, ΠαίἩ ποῖ τεσοιταε {ο {116 Ῥορέ 
οοιηδε]ς, Ὀι{ {Γοπα 8ΟΠ16 αρργε[εηδῖοπ Κεερς Ηῖ5 ίοησιυε 61058, αρρεαῖ5 
{ο πιο, Ὀοί]ι πον; απά «νου, {ο Ὀο ο Ῥαβοδί ο πιεη :---απά πῃοβοενες 
γνα]αςς Πῖς {1επά πποτε (απ Πῖ5 οοιπίήγ, Ηἶπα 1 αοοουπί ο{-πο-νγοσί]. 
ου 1, ]ει ο ἀρίίετ ν]ιο ουεν Ὀε]ιο]άς αἰ]-εΐπσς Κουν 1ε, νγου]ά πεῖ- 

ίπεχ Όε εἴ]εηί, 5εεῖης τιῖη Ἰηδίθαά οΓ5αΜείΥ οοπιῖης Ἡροη {πε οἰΙΖεης: 

175. ἄμήχανον---ὃι κκὲν Ἁίλωνι ἄνατιθέα- 
σι τὴν γνώκκηνο---ὂι δὲ Βίαντι, ὅτι ἀθχὴ ἄνδεα 
δε ίκνυσιν. 

176. ψυχήν τε καὶ φβόνηµια καὶ γνώµη», 
αν 10 εἰῖ ἐιε οι, 49 1]ιθ ιω8άοΑ, απά {6- 
46ΏΕΦ, λαί 15, ἐλεγοαῖ εαγαςίεγ. ῶπε τε- 
πιαϊμάςχ οΓ{1ε 5επίεπεε ΗΕΓΊΠΩΠΗ {Ταἱ5- 
Ιαίο5 έπας: ἐργίήσφιᾶπι φις ἵπ αφ ἰδίγά- 
Εις ρογόια]ς οἱ Ιέσιώι ρεγ{{ἱά δέιιὸ υ0γΥ94- 
ἔτι όδρε οσ{έπάεγΗ.’ Βόρ]ος]ᾶς Ῥουτονν- 
οἆ (5 Ἰάρα, πο ἀοαδέ ἔνοπα (λαί οἷἆ ρτο- 
νετΏ ο Βίας ο[ Ρτ]όμᾶ, ἀρχὴ (5έε ἴπε ποίθ 
αί. 175, αΏονε) ἄνδρα δείξει, οοΦΩΠαά τ0 111 
/6ις α ιαΏ----το(1 ον) 1 η ο) (}αοίε}. 

η] 

179. ἅπτεται, αάαρίς Λέπιδεί{---αρρίιες- 
{ο ΟΥ 60Ί/{ΟΥΊΊΦ-ιο{ή.. 

180. γλῶσσαν ἐγκλείσας ἔχει, 5χ]εί]γ, Ίαν 
ΜἱΦ ίοησ με Λαυΐπρ δαέ ἐέ 1. απ Ἰάϊοπηαί]- 
σα] ΡΏνγαδε, βἹππρ]γ νΙΡΗΙΕγΊΗΡ, “ γεδέγαῦιδ 
ϱΥ σιὖ5 ἠῖς {οηρε----ἱ8 αἰζεηί----εοιέἴπιάες 
{ΐεί οἵ Λοὐάς Μὲ8 ρεαςς.'” 

181. νῦν τε καὶ πάλαι, νεγράλπι, οἱ πῶπα 
οἱ όῶπι. Τϊκε Βε]μο]ϊαξί ρῖνες πο πιοαπ]ης 
ἂ9 Γο11οΥγ:----ἕ καὶ πθὶν ἦρξα, καὶ νῦν ὅτε ἐπὶ 
τὴν ἀρχὺν ἐλήλυθα.) 

183. ὀυδαμκοῦ λέγω, 5ολ]]σοῖ, εἶναι, ἵπ πῖζ- 
ζο Λοπόγ]ε Ιόοο έδ8ε ἄίσο. Ῥ]ϊο Φεοὺς νομίζων 
ὀνδαμιοῦ; «ἨΒεΛΥΙ. Ρει5. 496. ΕΕΣΟΡΤ. 



ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 187. λὴ 

ὀύτ᾽ ἂν φίλον ποτ ἄνδρα δυσμενΏ χθονὸς --[--[κ-[--Ι- «ιν 

Φείµην ἔμαυτῶ, τοῦτο γιγνώσκων, ὅτι --[--||--ἰν-[--ί-- 

Πδ᾽ ἐστὶν ἤ σώζουσα, καὶ ταύτης ἔπι --[ν-{[--ι»-[--ι»ν 

πλέοντες ὀρθης, τοὺς φίλους ποιούµεθα. 190 «-]ν-]|--ιν-{--ἰ-- 

Τοιοῖσὸ ἐγὼ νόµοισι τήνὸ ἀὐξω πόλιν, --]ν-ν-»-[--ἰνν 

καὶ νῦν ἀδελφὰ τῶνδε κηρύξας ἔχω --ίν-ν-]ν-Ι--]-- 

ἀστοῖσι, παίδων τῶν ἀπ' Ὀιδίπου πρι" --Ίν-{[--Ι--Ι--Ινν 

᾿ΕἘτεοκλέα μὲν, ὃς πόλεως ὕπερμα χῶν »ν-[--»-Ιν-Ιν-]|-- 

ὅλωλε τΏσδε, πάντ᾽ ἀριστεύσας δορὶ, 195 |--]----|--||--Ιν» 

τάφω τε κρύψαι, καὶ τὰ πάντ᾽ ἐφαφνίσαι, Ίν-]κ-]--Ίν-Ι--|νν 

ς ἃ τοῖς ἀρίστοις ἔρχεται κάτω νεκροῖς" "]μτ[ τε] [μτιν- 
τὸν ὃ᾽ ἀῦ Σύναιμον τοῦδε, Πολυνείκην λέγω, --[ν-[κτ]νννς-ἷν 

αμομ]α(ς 5ου |--[--[--]--ἷ--]-- 
παν αν 
ςς]--]--Ί- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕΗ, ΑΝΡ ΕΝάΠΤΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤὉΌΑΤΙΟΝ. 

ούτε αν πότε νείμιην ἄνδρα, δύσρκενη χθόνος, φίλον εμκαύτω, γιγνώσκων τούτου ὅτι ἥδε ἐστι ἡ σω- 
ζούσα, και πλεόντες ἔπι ταύτης ὀρθης, ποιούµκεθα τους φίλους, Γομοίσδε νομκοίσι ἔγω αύξω τήνδε 
πόλιν, κα!νυν αδέλφα τώνδε έχω κηθύξας αστοίσι, πέξι των παίδων ἄπο Οίδιπου' Ἐτεόκλεα μεν, 
ὅς ολώλε ὑπέβμκαχων τήσδε πόλεως, πάντα αβιστεύσα: δόρι, τε κρύψαι τάφῳ, και εφάηνισαι τα 
πάντα ἆ ἔρχεται τοις αθίστοις νέχροι: κάτω' δε τον αν, ξυναίμιον τούδε, 1 Ἰολυνείκην λέω, ὅς, 
κατέλθων φύφας, ηθελήσε κκεν κατάκρας πρήσαι πύθι πατεώαν ην και του» ἔγγενεις 2έους, ηθε- 
λήσε δε πασάσθαι κοίνου ἁέμιατος, δε δουλώσας τους άγειν, 

ο) ο / Ν 9 8 Δ 3 ι 

ὃς γζν πατρὠαν καὶ 9εοὺς τοὺς ἐγγοεῖς; 
Δ 

Φυγὰς κατελθὼν; ἠθέλησε μὲν πυρι 
-- ” 3 / μα 

πρΏσαι κατάκρας, ἠθέλησε δ᾽ ἁέματος 
” ΄ Δ δὲ δ / ”/ 

κοινοῦ παάσασθαι, τοὺς δὲ δουλώσας ὄγειν, 

ΤΠΑΝΡΤΑΤΙΟΝ. 

ΠΟΥ υγου]ά ΙΤ ονοτ οοηβ(πίς α ΠιαἨ, πο γΥογο Ποδ[1]ᾳ {ο ΠΙΥ οοιΠίτγ, α 
Γ]επά {ο παΥβα]{,---Ιπονῖης 15, εἶναί 1! 15 οἷχα γγ]λο ργεδεενες ἆς---απά 
Ὅναί απο η εν πη{ουπάστσά, νο πιαΚκε {επάς. 
[11] απ αἲγ οἱ δεἰ/-αρργοδατον. ] ὮΥ 5ο] ταρι]αίίοη5 α5 {οβθ νν!]] 

1 εχα]ί (5 οἵ(γ,----Άπά ΠΟΥ, Τη- απίδος- νε (ποπῃ, Ώανε 1 ργοσ]αϊπασά {ο 
ένα οΙ17εΠ8, οοποδτΠΙΠΡ {ο 5οµ5 οἱ (άΐρις:---Εόοσ]δς, Ιπάεσά, (νν]λο 
1ο5:-Πἱς-{ε αρΠΙπρ-{ου 11115 τοα]πι,----ἴπ-ενετγ- (λίπος Ρεατίης-με-ραίπι 
υνΙἩ Ες 6ρος5;) Ῥοί] {ο οηβῃγοιιά {π {11ο σγανο, απά αδείση ο)] {ιο 5αστοά 
οβετίηρς {αί τοας]ι {11 σα]]απί ἀθαά Ῥείουγ:---Ρα{ Ἠἶπι ασαἴπ, ἴ]α Ώτο- 
χει [ ΠΛ απσγν /γουπ. ] οἳ Ες πιαὮ, Ῥο]γπίοξς Τ πιθαη, νΥΆο Τείτη- 
ης, απ εχῖ]ο, γη]δ]ιαᾷ {ου ἰτοί] α{{ετ]γ {ο οοηδπηθ ν(] Ώτο (Πο οοπίτΥ 
ος Πἱ5 {αΐ1ευς, απά 1ί5 πάίσεποις (αοἆς,---ν]δ]εᾶ, αἱςο, {ο σ]αί Ππηςο]Ώ 
ψή(ῃ ΚΙπάτοἆ σοτᾳ, απ Πανίηρ επε]αν ες εἶιε οἵ1Ζ6η5, {ο Ιεαὰ (πει ανγαΥ; 

190. ὀρθᾳῆς, δεἶπο γἱσλέ, οἳ ταί1ες, {ιν 
γρ ηέ---- ἐν ποπιεά---- θαίίαφέειῖ---- δαἰἱπιρ' 
εγρεπάἰομίαγΙψ. Ἠοταςο, αἱ5ο, εἰεσαπί- 
Ἰγ εοπαραΓος {1ο Ώοιπαπ οπηρίτο (ο α Η1Ρ, 
οατπι. 10. Τ. Οε χὶν.---αιά Οἱεστο, ίοο, 
Ἰπ οπς οἳ Ἠῖ5 ορῖκί]ας νυτῖίος (αδ: άπα 
πάν]5 οδί ]ὰτα Ὀοπόγάπα όπιπΙαπλτ---ᾳ 481 
αυ ἀδπι πο5 ἀάπιας όροταπι αἱ ΒΕΟΤΑΜ 
ἰοποάπητιδ. 

195. Τη πχοδί οορῖθ» ννο πιά α Γα]] δίορ 
ΑΓἱ6Υ πέρι, ΟΟΠΤΓΑΣΥ {ο ἔἶια 8εηδο; Ὀσουααδα 
Ὀοί]ι κρύψαι αιιὰ ἐφαηνίσαι Ἰπ 1ϊπς 196, ἀο- 
Ρεπιά ΟἨ κηρύξας ἵπ {ια νουβε Ῥοίωτο ἰ]ς. 

οοηθίΥΙΙΕ(ΊΟΠ ἵ5 επὶ τῷ τάφω ἁγνίσαι τὰ πάν- 
τα, ἃ τοῖς ἀρίστοις ἔθχεται. Ἐτ{αγά{ ΟἨ ἐφα- 
φνίσαι, ΦΑΥΣ: εδὶς Μα ιιἀὸ βοττρίαπα Ἱη ο πά- 
(που οοά{οἴρας. ἀόδδα: ἐπὶ τῷ τάφω ἁγνί- 
σαι τὰ πάντα, ἃ---θ{: ἐπὶ τῷ τάφω ὁσίως ποιΏ- 
σαι. Τη [τὰ ν. 247, κἀφαγιστεύσας Ηϊάδπι νά- 
Ιεί εφαφιστεύσας. ΔΙά4πᾷ πιεπάόξδὸ ἀφανί- 
σαι, ἠπάὸ Οαπίότιας ἀφαφνίσαι,---ΤΕΡόΓΓΙΠΙ 
ιά ὰ Ετήποκϊο ἵπ πιοηυρτάπ]5 Ἠόρϊϊς. 

197. ἔρχεται κάτω:--- ετεἀευάπι ές Ηδά- 
πη]ηα δαΏ {όττατη οἱ αἆ πιοτίπόταπα ἀδᾳπὸ 
φόᾳεια ρεηοἰτάτο. Ηῖπε Ορότας ἀραά ἀἷς- 
ογ]ά11, Ῥ6υς. 626, σύτε πέαπε χοὰς γαλά- 

190. 5οπιε ΜΒΡ. Ἠθγο ἀφαηνίσαι. Τ18 | κους ὑπὸ γῆς, ΜΟΒάΚΑΥΕ., 
{ 



24 208. 
ο , ων 9 ῃ ’ τοῦτον πόλει τῇ» ἐκκεκμρύχθαι, τάφω 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

-τ]ντ]--θτ[--]ν- 
ο 
2-]δ-[--]ν-[--]-- 
-τ]στ{ντ]ν-[--]-- 
--[-τ]»-]-τ[--]-- 
-«]θτ[-]ν-[--]-- 
-τ [στ] --]λ-[μτ]-- 

[ / ο 

μήτε κτερίζειν μήτε κωκῦσαί τνα, 
” 3 Ν 8 ” 

ἔᾷν δ) ἄθαπτον, καὶ πεὸς ὁιωνῶν δέµας 205 
λ 8 ” 9 ἃ 3 / Φα .. 

καὶ πεθὸς κυνῶν ἐδεστὸν ἀικιστόν τ΄ ἰδεῖν. 
{ ιο Τοιόνδ ἐμὸν φρόνημα" κὀύποτ) ἔκ γ᾿ ἐμοῦ 
Ν ῃ κ 6 α ο .] / 

τιμήν προέξουσ᾽ ὃι κακοὶ τῶν ἐνδίχωνο 
3” 6 , ο” . 

Αλλ᾽ ὅστις ἐύνους τῆδε τῇ πόλει, Αανὼν 

καὶ ζῶν ὁµοίως ἓξ ἐμοῦ τιµήσεταιο 210 |--[ν-[[--Ι--]-κίνς 

ΧΟ. Σοὶ ταῦτ᾽ ἀβέσκει παῖ Μενοικέως Κρέον, --[ν-||--ἰ--Ι--Ι-- 

τὸν τῇδε δύσνουν, καὶ τὸν ἐυμενῆ πόλει’ --[--Ι--Ι--(ἰ--ἰ-- 

νόµω δὲ χρῆσθαι παντί πού γ΄ ἔνεστί σοι, -Ιν-|--Ιν-ι»-|-- 

καὶ τῶν Νανόντων, χὠπόσοι ζῶμεν, πέρι. --]----ίν«||--Ιν- 

ΚΡ. Ὡς ἂν σκοποὶ νῦν τε τῶν ἐιβημιένων. 2]2 --ιν-(--Ι--[ἰ--ἰ-- 

ΧΟ. Νεωτέρω τῳ τοῦτο βαστάζειν πρὀθε». “-Ίν-Ι--ιν-[--ἰνν 

ΚΡ. Αλλ) ἐέσ᾽ ἔτοιμοι τοῦ νεκροῦ γ ἐπίσκοποι. --Ί--[[--Ι»-ΙΙ»-Ι- 

ΧΟ. Τί δητ᾽ ἂν ἆλλο τοῦ» ἐπεντέλλοις ἔτι; -[ν-{κ-ἰν-||--ίνν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΑΠΗΙΣΞΗ ΛΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 
, , , / , / , , / / , , 

τούτον εχκεκηθύχθαιτήδε πόλει µκήτε κτερίζειν τάφω, Κκήτε τίνα κωκύσαι, δε ἔᾳν αθάπτον, και 
ἴδειν δέρκας εδέστον τε α,κίστον προς οιώνων και προς κύνων. Τοιόνδε ἔμκον φβονήμκα᾿ και ούποτε 
εξ έρκου γε ὁι κάκοι προεξούσι τίκκΏν των ἐνδικων. Άλλα ὅστις εύνους τη τήδε πόλει, 3άνων και 
ζων ὁμκοίως τιμήσεται εξ έµκου. Χθ. Γαύτα αβέσκει σοι, Ἐθέον παι Μενοίκεως, τον δύσνουν 

/ 

και τον εὐμκενη τῄδε πόλει’ δε σοι Φε ενέστι χβήσθαι πάντι νόµκῳ που, και πέθι των λανόντων, 
και ὅποσοι ζώμεν. Κ.Ε. Νυν ὧς ἂν ήτε σκόποι των ειβήκκενων. Χ.Ο. Τ]ρόθες τούτο τω νεώτεγῳ 

/ ΚΡ. ΄Α / / / κ Χο κ / δή , οί βαστάζειν. Ε.Ρ. Άλλα εἶσι επίσκοποι του νέκρου γε ἑτοίμκοι. ΚΟ. Τι ἄλλο δήτα τούδε αν ἔτι 
επεντέλλοις5 

ΤΗΛΝΡΙΕΑΤΙΟΝ. 

Πῖπι ΤέἨας Όεεῃ ργου]αίππεά αηίο (Πῖ5 οἵίγ,ποί {ο οοπηπαῖ(-ννϊ(-(απεγα]- 
τ1{ε5 {ο ἴ1ε (οποῦ----απά (]θί πο Πε υνα]] ονεγ Πϊπχ---Βιέ Ίεανε Ἠίπι µη- 
Ῥυπ]εά, απ 5εε Πὶ5 Ώοάγ ἀενουτεά απἀ πιαηρ]εἆ ΡΥ Ρἱγά5 απἀ Ὦ} ἆορ. 

ΦΙΕἩ 5 ΠιΥ υη]]]:---θπἆ αἴ-πο-ίίπης, {1ο πιο αἰ-]εαςί, δια] ἐς ΡΥο- 
Π]ραίε Ἠανε τεδρεοί ἵη Ρτείεγεηοε {ο {πε Ί18ί! - 

Βιί ν]οβοενετ ἶ5 γγε]]-άϊδροδεά (ονγατάς (5 οἵίγ, δ]ια]], νλοπ-ἀεαά 
απά νυηϊ]ςί-Ηνίηρ, Ὀ6 ε(ιια]1γ Ποποτεά ΡΥ πιθ! 

0πΠοεῦ8. Τποςε-ἀείειπιϊηαίίοης αγα-ρ]εαδίηρ υηίο {πθε, (Γέ0η, 6ΟΠ 
ος Μεποόοεις, οοποθτπῖης Πἶπα γ/ο ν/ας ενΙ]]γ-Ιπο]ίπες----απά Ἠἶπα γγ]ιο 
ἵνας Ρεπεβοεπί {ο {5 οἵιγτ---ἴοι ἵπ ύλες γεδιάθς 1{ {ο εχεχοίδο α]] ο0- 
{οἱ ννηαίενετ, ὈοίἩ ουαχ ἐπ ἀεαά, απ 5 45-ΠΙαηΥ-α5 δε Πνίηρ. [ Ώου- 
ἴπο ωζίᾖ γευεγΕποε {ο ἐλεῖγ πεω 5ουεγεῖρη.] ) | 

Οπεον. [ 4ιλογἰαμυεῖψ.] Χονν ειαί γε Ὀο ριανάϊαης οΕ 118 εά1οί! 
0ποπ8. [1εδεεολίποίψ.] Ίπιροβε ἐιίδ-ἀαίγ 4ρΟΠ 5οΙΏ8 ΟΠ6-ΥοΠΡεΓ 

(ο Ρεγίοιπη! ΟπΕΟΝ. Βιῇ τηἍετε αγθ ν/βίο]ιεις οΓ {1ε 69156, Ιπάεεά, Ρ1Ο- 
ν]άεά! Οποπυς. ναί ἔαχχει (εη ἔπαη (Π]5 γγοι]άςί έἶλοι γοί ϱπ]οἵη 

206. ΔΙά5, Ἐτβανάέ, απά 5ενετα] οί]λετ | «έλεδαπιε {λέπρα Ρ]εᾶδε 16 αἲ {λ9ε,᾽᾽ ριαέ 
οάἹίους Ίιαγα ἀικισθέντ΄:---ΠιΔΗΥ ΜΒ. ἀι- | ἰλίς ἐς {ή ϱἰεαδγε,᾿ ἀπιὰ ΠιεΓείοτε, ]κα 
χισθέν τ’. Βτιπε]ς ἀείθιιάς ἀικιστόν τ' ἰδεῖν, 
ἃ ΤοβάΙπρ Η6ΓΙΙΑΠΙΗ 6ΕΠΒΙΤΕΒ. 

211. Τη ελμῖς νουβο Ώγυποκ ρ]νθς τἀύτ, 
οὐδευνίηρ αξ {ο]]οννς: “« ρόγρετὰπα νή]ρὸ 
ταῦτ. Σοὶ ΠΟΠ αᾱ ἀρέσκει, 8ὸά 4 τὰ ἀυτὰ 
τοίέτίατ,---αραμά({(ο ἀῑο ΡΓοΠόπΙΙηθ κκ. 
Οοπβίγής{ῖο ϱδί: ἀρέσκει κε τὰ ἀυτὰ σού.” 
Έα πιεαπ]ης, ΟΝΥΕΥΕΥ, [ Ῥε]ίενε; ἵ5 ποί, 

1ογα] αΏ]δοίβ γνθ τεβ(1]γ αεφ1εδεθ, ν{ι- 
ουί 5εαπηῖηρ {πο πιεγ]{5 οἱ {1ιε ἀεοτεθ. 

219. Υά]ρὺ πού τ’,---ϕιοά Ἱπίέ]ῆρὶ ποπ 
Ρόΐεδί: παντί πού η’, διζᾶπι Γόγίὸ φάα οίώπι-- 
φιὸ. ΕΕΕΕΒΟΤ. 

918. Μ98. απᾶ Α]άμ5 Ἰανθ ἄλλω τοῦτ”» 
Ῥα41γ: (νε πε ]εσίῖοη ἶ5 ππαμεδί]οπαΡ]γ 
ἄλλο τοῦδ’, άῑίκά ϱγαέίογ ᾖοο. 



ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 219. 20 

'ΚΡ. Τὸ μὴ πιχωρεῖν τοῖς ἀπιστοῦσιν τάδε. Ἅ-]ν- {τιν -((--ι-ν 
ΧΟ. Ὀυκ ἔστιν ὁὀύτω μῶρος, ὃς 3ανεῖν ἐρᾷ. 220 --[ν-Ι--ίν-Ι--ι-- 

ΚΡ. Καὶ μὴν ὃ μισθός γ ὀῦτος ἀλλ᾽ ὑπ᾿ ἐλπίδων 

άνδρας τὸ κέρδος πολλάκις διώλεσεν. 

....”»ΦΥΛΑΕΕ ὃν 
κ. Ἅως- 

--Ίν---ἰ--Ι--ἰ-- 

--[----Ι--Ι--]»» 

"Αναξ, ἐρῶ μὲν ὀυχ, ὅπως τά χους ὕπο "ιν -ίν-]Ι--Ι»» 

δύσπνους κάνω κοῦὔφον ἐξάρας πόδα" [κ |(--ἰ--Ι»-Ι-- 

᾿ πολλὰς γὰρ ἔσχον φροντίδων ἐπιστάσεις, 990 |--]ν-[--]--ΙΙ--ι-- 

ὁδοῖς κυκλῶν ἐμαυτὸν ἔις ἀναστροφήν. 1 . 

ψυχὸ γὰρ ἠύδα πολλά μοι μυθουµένη" 4 -] ον | -π | να | πα Ὃ 

Τάλας, τί χωςεῖς, οἳ μολὼν δώσεις δίκην; "-]ντ]κ-ιν-|ἰ-- |-- 
ΤλΏμον, μενεῖς ἀὖ; Κξι τὸ ἐίσεται Κρέων τιν --ιν-Ι»-ι-- 
ἄλλου παθ ἀνδεὸς, πῶς σὺ ὃητ᾽ ὀυχ ἀλγυνεῖ; 200 |-- |» - |--ιν- |--|-- 

Τοιαῦθ᾽ ἑλίσσων ἤνυτον σχολῇ βραδύς" -"ν--τι»-(Ιν-|ν» 
χούτως ὅδὸς βρα χεῖα γίγνεται μακρά. ο, |» " | ” |» Ἶ | «Ά | ια” 

Τέλος γε μέν τοι δεῦρ᾽ ἐνίκησεν μολεῖν "- |» ́ | ος | τα Ι -- |» “ 

σού κἐι τὸ μμδὲν ἐξερῶ, φράσω ὃ᾽ ὅμως. --ἰ»-ἰ--ἰ--ἷ--ἰ-- 
ΤΗΕ ΟΒΡΕΕΟ ΑΝΡ ΕΝΑΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ., Το µη επιχώρειν τοις απιστούσι τάδε. Χ4). Όυκ ἔστι ὁύτω μκώβος, ὃς έρᾳ Σάνειν. ΚΕ. 
Και μην γε δύτος ὁ µ.ίσθος' ἄλλα το κέβδος ὕπο ἔλπιδων πόλλακις διώλεσε άνδρας. ΦΥ.΄Αναξ, 
ου (εν έρω ὅπως Ἱκάνω δύσπνους ὕπο τάχους ἔξαρας κούφον πόδα----γαρ ἔσχον πόλλας επίστα- 
σεις φρόντιδων, ὅδοις κύκλων εμκαύτον εἰς ἀνάστβοφην. Ταρ ψύχη κκυθούμεενη µκοι ηύδα πόλλα" 
Τάλας, τι χώθεις, ὃϊ µκόλων δώσεις δίκην» Τλήμκον, αυ κκένεις» Και ει Ἑρέων είσεται τάδε πά- 
θα άλλου άνδρος, πως δήτα συ ουκ άλφυνεις ᾿Ἑλίσσων τοιαύτα ύνυτον βάδυς σχόλη’ και ὁύ- 
τως βξαχεία ὅδος γίνεται µιάκρα. Τέλος γε τοι (Κεν εγικήσε (κόλειν δεύρο σοι’ και, ει έξεθω το 
αήδεν, δε ὅμκως Φβάσω. 

ΤΗΑΝ5Ι.ΑΤΙΟΝ. 

 ΟπΕοΟνΝ. οί {0 σἶνε-γ/βγ {ο {1οβε-(]ιαί-ἀἰ5οῦεγ ἐπ]ς. 
Οποκῦ5. Τπετε 15 πο οηΏ6 80 Γοο]/δΗ 45 {0 Ὀε-ἴη-]ονθ-γν](]ι ἀθαί]ι 1 
Οπεον. Απά γαί αἰ-]εαδί νν]] ἐ]λαῖ Ῥε ἴ]πο ΤΕεΟΟΠΠΡΕΠΕΕ :---θυί ραΐη ἵπ 

ἀια ρτοδρεοί Ἠας οεπίίπιες ταῖπες Γο]Κς! 
υΑπρομΑν. [Επίετίπο ἀε]εείεαίψ.] Ο1 1πᾳ, 1 νν]] ποί Ἱπάεεά 5αγ 

(λαί Τ απ οοπιθ ραπίηρ ΜΠΕ βροεά Ἠανίης Π{ι-αρ α πἰπηῦ]ο {οο:----{ος 
Ι πανε ]αᾷ ππαΏΥ τεβσίαησες οί (οασΏί---οη {χε γγαγ νπεε]ίης πιγςβε]{ 
τουπά {ΟΥ τείυτη-Ρασ]ς. δα πιΥγ παπά ἀῑδοοιχείης γν]] πιο ασ ρεςίεά 
πΙΡΩΥ-(πΐπρς :----ε ΓΓπλαρρη-πια, ωᾖμη αγέ {]ιοιι ργουεεαίπρ-οπιοαγά--ιπίο 
ἸνΛεγε Παυΐπρ 6ΟπιΕ νου ύμαῖ! σι{/εγ Ριπίδλιηιεπί ἕ 

γγείολ, ἀοκί ἐ]ιοιι αραἰπ {αγγ ἳ---ΕοΥ {γ (γέοπ ο]ια[1 {εαν {]ιεσε-ἰῖπρς 
ϱ/οπι δοπιεύοᾶψ εἶθε, ᾖιουυ ἵππ-γιέ]ι δια ἐᾖοι ποί δπιαγί 7ο 14 Σ3 

Ἠενο]νίπρ δαεἰι βεπϊπηεηί5 45 {εςε 1 Ιουτποεγε-οπ (ατάγ υγ] ἆο- 
1αγ: απά (ἶχας α δ]ιογέ ν/αΥ ἶ5 πιαᾶο Ίοης! Τη {ἶνε επἀ, Ἡονγενες, αἴ-απγ- 
ταίο Ιπάεεά ἴ]ε τοδο]αίίοη Ρρχεναί]εὰ {ο οοπιθ ἨΙ{]6Υ {ο {Ίεε:---απά αἰ- 
ἠοιρ] 1 αυ ποιρΠί-αρτεθαῦ]ε, γεί πενετί]ε]εδς νν]]] 1 δρεα]ς. 

ἄγγελος {ΟΥ {ια ΡεΓδοή.----Ἱηδίεας οἳ φύλαξ. 
209. ΜΒ. απά οἀΙᾷομς Ίογεο ἀϊδαρτες, 

ΠἹΗΥ Ἠανίης τλήµων, μενεῖς ἀθι Καὶ τάδ᾽ 
ἔίσεται Κρέων, Ὑν](]ι α ροϊηί οἳ Ιπ{ειτορᾶ- 
οι αξί6υ ἀνδρὸς ἵπ ἴἶιε νευ»ε {ο]]ον]ηρ.. 

251. Ἐου βραδὺς, Ώβατάϊ Ίᾶς ταχύ». 
200. ἐνίκησε. ἓ{ Ργουα ἰζεῖ,----νἶκ. έλε ἄε- 

2020. ὃς Φανεῖν ἐΡΣ, 100 11ο ΟΥ ἴουε {ο 
αἱθ. Ὃ ύτω---ὃς ἵδ απ Ιά]οππα/ἶσα] ΡΊγαβε ο 
εοηρϊἀσεταῦ]α εἸεραπος. 

22]. ὑπ) ἐλπίδων, τπ46Υ Λ0β68, ἴ]ναί 18. 
οπρεοίαἴἶοπ) ϱΨ6----ἴπ υἱθιυ οἳ ϱγο8ρεοί. 
229, ΕΟΥ τάχους ΒΟΙΔΟΝ τοςοπηπηειἀοἆ 
σπούδης,---Ὕν ]οἷι 86615 {ο Ἀανο Ώδθ (]ιο 
τεαάϊηρ οἳ Απ]κίοί]ο (πο τ]ηο(οτ]οῖαη, απά | {ου Ρεἰπαξίοη. Ἀθπιο ρ]αςο ἃ οοπΙπια, απά 
8]8ο οἱ (Ίνα Θ6]ο]]α»ί, ΜΑΠΥ «ορῖες Ίι8νε | οίπει5 ὰ «01ο ΔΕἴ6Σ μιολεῖν, Ὀυ{ Ὀδά]γ. 



26 200. 

Τῆς ἐλπίδος γὰρ ἔρχομαι δεδραγµένος, 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

205 
. π ο. ΑΝ, ὦ ν Ν ῃ 

τὸ μὴ παθεῖν ἂν ἆλλο πλὴν τὸ µοβσ/μµον. 
/ - ᾿ 3 

ΚΡ. Τ/ δ' ἔστιν, ἆνθ᾽ δῦ τήνὸ ἔχεις ἀθυμίαν; 

ΦΥ. Φράσαι 9έλω σοι πεῶτα τἀμαυτοῦ τὸ γὰρ 
» ορ αᾱ ” 3 ασ}. 

πρᾶγμ. ὀύτ᾽ ἔδρασ᾽, ῥύτ᾽ ἔῖδον ὅστις ὧν ὁ δρῶν. 
2} ΄ . 

Ὀνδ᾽ ἂν δικαίως ἐς κακὸν πέσοιµί Τι. 240 
δτι» / 

ΚΡ. Εὔ γε στοχάζει, κἀποφράγνυσαι κύκλῳ 
ΔΝ ” .” του ” ’ 

το πέαγµα. Όἂηλοις δ) ὥς τι σημανῶν νέον. 

ΦΥ. Τὰ δεινὰ γάρ τοι πεοστ{θησ᾽ ὄκνον πολύ». 
3 ’ . ” 3 

ΚΡ. ᾿Ούκουν ἐρεῖς ποτ’, ἔτ ἁπαλλαχθεὶς ἄπει; 
λ Ν ΔΝ 

ΦΥ. Καὶ δὴ λέγω σοι τὸν νεκρὀν τις ἁρθτίως 39245 
ἀ 

νάψας βέθηκε, κἀπὶ χεωτὶ διψίαν 
Π ’ .] /  ] ’ 

χονιν παλυνάς) καφαγιστεύσας α χε. 
΄ / / 3 - ” ε 

ΚΡ. Τί φῄς; Τές ἀνδρῶν ἣν ὁ τολµήσας τάδε; 
αἱ .ὀ Δ ’ .» 

ΦΥ. Ὃυκ ὁἱδ'' ἐκεῖ γὰρ ὀύτε του γενῇδος ἦν 

250 σλΏγμ’, ὂν δικέλλης ἐκδολή" στύφλος δὲ γῆν 

--Ί--Ι»-]» -[»-[»ν 

“τν {ν-ίν-{ν-ἰ-» 

----[--Ι--[--ἰ-- « 

..]γτ[--]--[--]-» 
--Ίν---ίν-Ιν-|-- 

--]γε]ς [γτ]ν-ἰ-ν 
-τ [ντ] --[μτ[μτ]ν- 
--Ίν-|--ν-Ι»-ἰ»ν 

. . ι . 

ον ο νι: 
--]--{ν-ἰν-||--ἰ-- 

--ιν-{--]--ί--|-- 

.-[-[--ἰ-τ[--]-- 

.-]γ-]--ἰθτ[--]-- 

-τ]θτ[--ἷν-ἴ--]ν- 
τηΕ ΟΠΡΕΒ., ΑΝΡ ἘΝΕΗΙ5ΞΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

Γαρ έρχομαι δεδράγµκενος της ἔλπιδος, το («Ώ αν πάθειν άλλο πλην το κὀθσιμκον. Κ.Ρ. Δετι 
έστι, ἄντι ὁν έχεις τήγδε αθύμιιαν» ΦΥ. Θέλω πρώτα φεάσαι σοι τα εμιαύτου' γαρ ούτε εδράσα 
το πθάγκκα, ούτε είδον ὅστις ην ὁ δβων. Ούδε αν δικαίως πεσοίραι εε τι κάκον. Κ.Ε. Στοχάξζει 
το πράγμα Φε ευ, και αποφθάφγνυσαι κύκλω. Δε δήλοις ὧς σήµκανων τι νέον. ΦΥ, Γαρ τα δεί- 
να τοι προστιθήσι πόλιν ὀχνον. Ε.Ρ. Ούκουν πότε έβεις, εἶτα άπει απαλλάχθεις» ΦΥ. Και δη 
λέγω σοι’ τις άἄθτιως βεθήκε νάψας τον νέκρον, και παλύνας δίψιαν κὀνιν ἔπι χρώτι, και ε- 
Φαγιστεύσας ἆ χε. Ε.Ε. Τι φῃς; Τις άνδρων ην ὁ τολρκήσας τάδε; ΦΥ. Ώυκ οἶδα" γαρ ην έκει 
ούτε πλήγκκα του γενήδος, ουκ έκξολη δικέλλης δε γη στύφλος, 

ΤΕΑΝΣΤΑΤΙΟΝ., 

Έος 1 «οπ1θ Ροβδεεεεᾶ ὮΥ {Πε Πορε (μαί 1 εἶια]] ποί 5υΠεσ αασΠί-εἶδε 
εχοερί (ἶλαί γ]]ο]ι ἶ5 {αίεά. [4ργρεαγ» {ο δερτεαίζη ἀἰδίγεσεεα.] 

Οπτονκ. Βιΐ νμαί οἰσουπιδίαηοε 5 18, ἵπ-οοπξεαΙεηςε-οΕ γΠῖο] έἶχοια 
εχροτίεποθςί {ἐς ρεγιατρα(ίοη-οί παπά 2 

ἀυὐαπηςμΑν. 1 νηῖδῃ βτςί {ο {611 εχεε γγ]αί ΟΠΟΕΣΩΡ πηγΡε]{: {οχ πεῖ- 
που ἁῑᾷ Τ ἆο νε ἀθεᾶ, πο ἀῑά 1 5εε πγ]ιο {11ε ἀἆοεί1γας. Νου ουρΏί 1 {Π 
Παείςε {ο {α]] Ιπίο αΏΥ Παγπα! Οπεον. Τποι Ῥτοας]εςί {πε πιαί{ετ αί 
1εαςί ννε]]. απά Γεηοςςί Ιέτουπά οη-εγετγ-διάε! Ἠοπψενετ έλοι ρ]αΙη]γ- 
566ιηο»ί αὗοπέ έο βἱσηί(γ 8οπ16 Πονης. αΑΒΡΑΜΑΝ. [ Ηεαγί]εσίψ.] Ἐοτ 
ἀϊτεβα]-Ιποϊάεηίς {η 5οοί]ι οοσαδίοη ασ] ἀγεαά! ΟπεΕον. {Γπιρατεπί- 
{ψ.] ΥΝΠέ ποια ποί αἲ ]εηρί] δρεα]κ-ου{,---ἴπεη ἀερατί {θεά ἄαυλκῦς- 
ΜΑΝ. [ηπιπιοπῖτις ρ οοιγαρε.] Απά πουν η] 1 {ε]] επεε:---5οπιε οΠ6 
ας ]αδί σοπε Ῥυτ]εὰ (πε΄σοτρςε, απά δρτϊπκ]εἆ ἀτγ ἆπδί ουετ (νε επ, 
οπά ροτ{οτπιεά ναί τ]έες ννουε πεοΕΒΡαΤΥ. ΌπΕον. ΊΝΠαΐί 5αγεςί ίποιιΣ 
Ἠγο ο ππεη να έ εἶναί ἆατεά Εχῖς 2 
άὐλπΙΑΜΑΝ. Ι Ἴκπουν ποί: ΓΟΣ {Ίετο ἵνας γοπάετ πεϊί]ᾗε {1ε δίτο]ε 

ο{ αηΥ ΡίςΚαχε, ΠΟΥ ἀροβςί-οΓί1ε 5ραἀε-- Όυαί ἔπε εατίῃ τεπιαῖπεά Βτπι, 

205. Τπε Βομο]αςί εχρ]αῖης (]5 Υετςα 
ὮΏΥ, ὑπὸ φὰρ τῆς ἐλπίδος νενικημκένος ἐλήλυθα. 

2057. τήνὸ ἔχεις ἀθυμίαν» ἴλοι ᾖανέ {118 
20απέ ο/ ἠὔσείηεςς{ έλα ἴοισπεςς ο) δρἰγ{ές{ 

258. ΤυγποβΙΒ Ἠ85 πάντα {ΟΥ πρῶτα, ΟἨ 
πε αι{ποτΙ(γ, {ογβοοίἩ, οἱ Τοπ] ας 1 

24]. εὖ Φε στοχαζει, Ρέ[Ιὸ (1.6. οόπιπιοᾶὶ 
{61 Φγόδὲ πιέηιο}) ἵὰ οὐπ)ίοῖε γε] }άΐσας 

{6ποη ἁάσπαπι 655ε, απὰ ἵπ ππά]υτη ᾳμόά- 
ΡίαΊη {πο]άας. ΕΕΕΟΒΟΤ. 

246. δάψας βέξηκε, Άαδ ϱ0Π6 Ὀγιεᾶ ΟΥ 
ἶσ 6οπο Λαυΐπρ δι1οᾶ, ναί 15. Λαίᾖ θωγίεά 
οἵ ἱδ α [εν διιΥΥἴπρ. 90 ἴ00 παλύνας, ἵη {ηε 
πθχί νοαγςο, Λαυῖΐπρ δεα({εγειοι ερχὐιλζεά. 

947. κἀφαγιστεύσας, 6]., ἔπ᾽ ἐκεῖνον καθο- 
σιώσαε, ᾖαυΐηρ ΡεΙ/ΟΥΠΙΕά τ{{εῦ ου} Π1με. 



ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 3251. . 

καὶ χέρσος ἀῤῥὼξ, ὀυδ) ἔπημιαξευμένη |--|--ἰ--ί|--Ι-- 

τροχοῖσιν' ἀλλ᾽ ἄσημος δὐργάτης τις ὧν. «-[--»-|»-ΙΙν-ἰ-- 

Ὅπως ὃ) ὃ πρῶτος μὲν ἡμεροσκόπος Ὕ-]ν-ν-[ν-»-ἰνν 

δείκνυσι, πᾶσι 3αῦμα 9υσχεθὲς παρΏν' --[ν-[ν-ίν-]--ἰ-- 

ὁ μὲν γὰρ Ἰφάνιστο, τυµθήρης μὲν ὀύ' 255 |ν-|--|--ἰ--[--Ι-- 

λεπτὴ δ᾽, ἄγος Φεύγοντος ὣς, ἐπην κὀνι. --[»-[[--ίν-[ν-ἰνν 

Σημεῖα ὃ ὀύτε 3ηθὸς, ὀύτε του κυνῶν --[ν-{»-Ι»-ἰ--ἰ-- 

ἐλθόντος, ὃν σπάσαντος ἐξεφαίνετο. --]-- |--|»-Ι»-ἰν- 

Λόφοι ὃ ἐν ἀλλήλοισιν ἐῤῥόθουν κακοῖν --ἰ» πο μα θε 

φύλαξ ἐλέγχων φύλακα. Κἄν ἐγίγνετο 260 |» -[ν-[-νν]ν-ΙΙν-νν 

πληγὴ τελευτῶσ'' ὀυδ ὁ κωλύσων παρην' --]ν-||--ίν-ι--ί-- 

ἓῖς γάρ τις ὧν ἕκαστος ὀὐξειργασμένος, --[ν-κ-ἰ--[--]-- 

κὀυδεὶς ἐναργὴς, ἀλλ᾽ ἔφυψε τὸ μὴ ἔιδενα:» --[ν---ινν «τν -ινν 

"Ημεν ὃ᾽ ἔτοιμοι καὶ μύδρους ἀἄέρειν χεροῖν, --ιν- |--ί--||--ἰ-- 

καὶ πῦρ διέρπειν, καὶ Φεοὺς ὀρκωμοτεῖν, 2608 |--]»- [--ν-]--]-- 

τὸ μήτε δεᾶᾷσαι, μήτε τῳ ξυνειδέναι --]--Ι--ἰ----ἰκν 

τὸ πρᾶγμα βουλεύσαντι, κητ᾽ ἔιργασμένω. κ. |-- -|- -]-- [--ἰ-- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΕΒ, ΑΝΡ ΕΝάΕΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

και χέθσος ἄρῥωξ, ούδε επημαξεύµκενη τροχοίσι’ ἄλλα ὁ έργατγ» τις ασήκκος. Δε ὅπως ὁ 
πεώτος ἡμεεξόσκοπος δεμινύσι ἤ Ἴρινν δύσχεθε» Ναύμα πάρην πάσι’ φας ὁ μεν ηφανίστο, ου ῥιεν 
τυμΕήρης" δε λέπτη κόνις ἔπην» ὧς φευφόντον άφον. Δε εξεφαίνετο ούτε σηµκεία Φήρος, ούτε 
του κύνων ελθόντος, ου σπασάντος. Δε κάκοι λόφοι ἐέῥοθουν εν αλληλοίσι φύλαξ ελέγχων φύ- 
λακα. Και αν εγένετο πλήγη τελευτώσι’ οὖδε πάθην ὁ κωλύσων. Γαρ ὲ ἑκάστος ἒις τις ην ὁ ὁ εξειθ- 
Ὑάσμιενος, και οὖδεις ενάργη»» άλλα το «η είδεναι έ ἔφυφε. Δε ήμκεν ἑτοίμι και αΐρειν αύδβεους 
χέθοιν, και διέρπειν πυς, και ὁρχώμκοτειν 2έους, µκήτε το δβάσαι το πεάφµκα. κήτε ξυνείδεναι 
τω βουλευσάντι, μήτε ειθγάσρενα. 

ΤΕΗΕΛΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

απά ἴπο 5οἱ] ἀΠΌχΟΚΟΘΠ, ΠΟΣ Ύνας 1 ΙπΙργεςδεά -γ(]ι-ίΠο-ίτας]κ ος ν]ηθε]ς: 
Όαέ ιο νοτ]κο ν/α5 οπε Ἡ1ο-]ε[ί-πο-νεείίρο. 

Νονν ν]εη ἴ]ε βτςί νναϊςΏππαη-οί-λθ-ἆαγ ἀἴδοονοις 1ε ἔο μ5, ραϊπ{α] 
πηαγνο] φοἶζαά αροπ αἱ]: {ος 1]ιο οοἵ5ε Ἰιαά 1η-[αοι ἀϊδαρρεατεί---Ποί ἵπ- 
ἀοσά οπίοπιρεά---Ρι{ α {ΠΙπ οονετίησ οἵ ἀιδί νγας οὖει ΙΕ, 5 {τοπα 5οππθ 
οπε ανοΙάίηρ ΡγοίαπαἹοῦ. Απά λετε αρρεατεὰ ποῖ {λε πιατ]ς οἱ νν]]ά- 
Ὀσαςί, ΠΟΥ οἱ 4ηΥ ἆορ οοπιῖης απά {εαῖηρ ΙΕ, 
μου 1 ννοχὰς Ίνοτο υἱίογοὰ ασα]ηδί 9Π8 αποίἸος, νυαίεμΏπιαπ εἶατρ- 

ἵηρ νυαίεἩπιθηΏ, Απά 1 πη]ρ]Ώί νάνο Παρρεπεά {]αί Ῥ]ονυς Ἰαά Ρεεη-ί1θ- 
αρδιοί---ΠΟΣ 85 (Ἴθγο ΑΠΥ 9Π6 Ρτεδεηί {ο-ρτενεπί {λεπα: ΓοΥ εαοἶι ἵπ- 
ἀῑνιάιια] ννας (πε ρετρείταίος, απά πο-οπε νγα5 Ρτονεά,--Όι1 εἶιε Κπονυ- 
Ιεάρε ε5οαρεά Ἡ5. Απά νγα νγεγε τεβάγ α5-νγε]] {ο ΗΗ γοά-]οί-π]αδδες- 
Ο/-ἴΓομ ἵη ους Ἠαπάς, 45 {ο ρᾳ5» (Ώτοιρ]ι Πτα, οπά {ο-αρρεβ]-0}-οδί] {ο 
ιο (αοἆς, ναί νγε πεϊί]ετ Ἰαά ἆοπο (πε ἀθεά,-- που νγετο ρτῖνγ ἴο αηΥ- 
96 ο Ἰαά ἀθνίδεά, ος οχεοιίεά Πέ. 

251. Ῥάϊάοπς ἀῑΠον η (ιο Ραποίαίἶου 
ΟΓ χ]ς νει»θ. ἨστΙαΠη βίγ]ες χέθσος ἵ 8Ἡ 
Ἀθ]οσίῖνε, Ῥαΐ 1 ΟΙ η] ταδ]γ:----ἐπημαξευ- 
αένη (νὶζ., γῇ νθὶ χέρσος) τθοχοῖσι, γηέέοά 
ου ἱπιργέπίεα ὂψ ωΛοεῖς. 

204. πᾶσι »αῦμκα παρῶν, ΙΟΟΠά6Υ, απιασθ, 
οὗ αδίοπῖδηηιεπέ τοαδ 2ΥΕδεπ{ ιο αἰ. 

255. ὁ, Π{ογΦΙ]Υ, Λο, νὶζ. έλα θα πια, 
πιοπηῖης {1ο Η[ο]οςς Ῥοὰγ οἱ Ῥο]γπάςῦς. 

206. λεπτὴ κόνις, (Λίλι «δέ, Ἱ. οι, α {ἐς λέ | 

οἳ α λα ζίοιο οουεγίπᾳ ο/ αικί :----ἄγος φεύ- 
γοντος, ΟΓ ΟΛΘ αυοἰαζὗιᾳ οπρίαἑίοπ.----Γοἳ ἓέ 
γνας Ὀδ]ίονος εἶναί Δ11Υ ΡΟΓΣΟΠ νγ]λο ρᾳς5εά 
αἩ απ Όατ]οὰ ἀεαά νόἆγ ννλοιί Ὀδσίονν- 
ἵημ ἃ Ἰαπάξα] οἱ ἀπδί οἩ 1τ, επροφεὰ Ἠήπῃ- 
5ε]ξίο νε «γε ος (να ἀοοθαφοά. 
260. φύλαξ ἐλέγχων, ιοαίο ιαπ αεειδ- 

1η :----ἴλο ποπιϊηα(ῖνο αὈκο]αίο, 
205. Ἐτ[ιτα{ Ἰϊα8 τω ή. Το ν]ραίο 

τθἙς]ηρ 15 ἔφευγε,---αΏρατεπγ οοτγιιρί. 



28 2086. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

5 3 κά » Τέλος δ᾽, ὅτ᾽ ὀυδὲν ὖν ἐεευνῶσιν πλέον, 

λέγει τις ἔῑς, ὃς πάντας ἔς πέδον κάρα 
ω / . 3! 3 Δ / 

γευσαι φόδω πρὀύτρεψεν’ ου γαρ εἰ χοµεν 270 
.". 25 ο” ῥό) Π, νὸ . ” 
ουτ ἀντιφωνείν, οὐ οπως ὀθωντες Καλως 

’ νο . ε σθ ς 2 ’ 

πράξαιμεν ἦν ὃ ὁ μῦθος, ὡς ὤνοιστέον 
4 ” /’ . Δ 

σοι τὀῦρηον ἔίῃ τοῦτο, κόυχ! κθυπτεο». 
λ πε ο ο. Α Ν δ ὃ / 

Και τανυτ Ενἰκάν χᾶμε τον ὀυσὀαίµονα 

πάλος καθαιρεῖ τοῦτο τἆφαθὸν λας εἴν. 2756 

Πάρειµι ὃ ἄκων ὀνχ. ἐκοῦσι», ὀδ ὅτι 
, λ 3 ὃ Ν ”/ ο 

στεργει γαρ ουδείς ἄγγελον κάκων Εεπων. 
/ Δ . 

ΧΟ.᾽ Αναξ, ἐμοί τοι, μή τι καὶ 9εήλατον 
” ’ ’ 

τὀῦργον τόὸ”, ἡ ξύννοια ββουλεύει πάλαι. 

ΚΡ. Παῦ ἰν ὀργῆς κἀμὲὲ ὥσαι, λέγων, 280 »Πανσαι πθιν ὀργης καάμεμµεστωσαι, λέγω», 
ν 2 ω / λ / “ 

μη φευρεθῇς ἄνους τε Χαῑ γερων ἅμα.» 
Λέ ο 3 3 λ ν / λέο, 

ἔφεις γαθ ουκ ἄνεκτα, ὀαίµμονας λέγων 

πρόνοιαν ίσχειν τοῦδε τοῦ νεχροῦ πέρι. 

"-[ν-{ν-Ικ-||--ἰν» 

ιν |(--Ιν-ΙΙ--|-- 

--Ίν--τ!νς[ν-ἰνν 

-τδτ[--]λ-[--]ν- 
--]ν-κκιν-ί»-ἰ-ν 

-τ]γτ[-- [με] ν-]ν- 
-τ]γτ[ν-[θτ[--]»ν 
.-[ν-[--ἰ--ἰ--ἰ-- 
.-ν-(--Ι»-]Ι»-Ι-- 

--]ν---ίν-κ-|-- 

.τ[ν[--]λ-[ν-]ν- 
--]ν-[--]----]-- 

Ἱ 

λα Μάνκο 
κ) κια 

ἡμῃς ην” 

ΤΗΕ ΟΕΡΕΒΕΒ, ΑΝΡ ΕΝάΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

Δε τέλος, ὅτε ην οὖδεν πλέον ερευγώσι, τις ἕις λέγει, ὃς προ-ετθέψε πάντας νεύσαι κάβα ες πέ- 
δον φόξω" φαρ ουκ είχομεν ούτε αντιφώνειν, ούτε ὅπως δβώντες πραξαίμκεν κάλως' δε ὁ μύθος 
ην, ὧς τούτο το ἔθφον είη ανοίστεον σοι, και ούχι κρύπτεον. ζζαι ταύτα ενίκα, και πάλος κα- 
θαΐθει τον δυσλαίµκονα ἔμκε λάβειν το τούτο άγαθον. Δε παβείκι ἄκων ουκ ἑκούσι, ὅτι οίδα" 
φαρ οὖδεις στέθφει άγγελον κάκων ἔπων. ΧΟ. Ἡ ξυννοία έμκοι τοι) ἄναξ, πάλαι βουλεύει, ρωη 
τόδε το ἔθφον και τι Ὑεήλατον. Κ.Ε. Π]αύσαι λέφων, πβιν και µιεστώσαι ἔμκε όθγης, (9 εφεύ- 
θεθῃ: τε άνου: και γἔβων ἅμκα. Ταρ λέγεις ουκ ανέκτα, λέγων δαίμονα» ίσχειν πβονοίαν πέρι 
του τούδε νέκεου. 

ΤΗΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Βυΐ η (πε επ, νΊπεη (Ίεγε ἵγας ποϊ]λ]πρ 5δ{Ι6{αοίοσΥ σαϊπεά ΡΥ ος 
πα ]σίΕΒ, 6ΟΠ16 ΟΠ6 8ΡΕΔΕΚ5, (γιο πιαάε 5 αἲ] θεπά ου Ἠεαάς (ουνατάς 
επα στουπά (Πτοιρ] {εαΓ---{οχ νγε ἸΏενγ πο ΠΟΥ {ο οΌ]εοί, πΟΣ Πο’ Ὁγ 
ἀοῖης Ιέννε επου]ά {ατα Πορε{ι]1γ:) έἶιε ΡΙΤΡοςε, Ἱούγενες, 85, αι (νε 
ἀεεά οπου] Ρε τεροτίεά {ο {Ἠεε, απά ποῖ Ὦε οοηοεα]εά. 
Απά Γπ]δ-ΡζοΡο»ε! ρτεναϊ]εά, ----απᾶ (ε ]οί οοπάεπης {θε απ{οτίιι- 

ηβίε πε {ο ορίαῖη {πε Ρτϊζ8. 
950 1 απι ΡΓεΒεηί, αραἴηδέ-πιγ-ἴπολπαίΙοη, ἀπίο έο5ε ποί νγε]οοπαῖπς 

πε: οἱ ναί απι Τ αἵγατθ:---ΓΟΓ πο-οπε Π]κθς (πε Ώεατετ οἱ εν!] ΗΠάΐησς. 
6ποχυς. ΜΥ παπά, Ιπάεεά, Ο Κῑπρ, Ώα5 {οχ 5οΏ]ε {ἶππε Ῥεεπ ἀε]ρε- 

ταίησ ψΠείῃετ (Πῖς ἀεεά Ὀε ποί ἵη ΠΥ παΥ {18 αοί ος {18 (ος! 
Οπεον. ΓΗ α σίεγη {οοξ.] Όεαςε (α]κῖης, Ρείοτε τεα]]γ ποια 411 

πῃθ γγ(Ἡ ΩΡΕΣ, Ιεδί ίποι Ῥε ἀϊδοονετεά {ο ε Ροί] α {οο] απά α ἀοίατά 
ο{-ίλε-βαπιθ-Ιπηθ. Έοχ έοι δρεα]εςί ]αί ἶς ποί {ο]εταῦ]ε, 5αΥΙηρ ελαί 
εινα ἄοάς πανε «.γε αθοιί {Π]5 «9:56. 

275. καθαιρεῖ' ἀντὶ τοῦ, (58Υ5 ἴπο ΒοΠο- 
Ἠα5έ,) καταλαμαθάνει, ὥστε ἀπαηγηγεῖλαι σοί. 
Ἐτίωτάέ, Ἡοννενετ, σῖνες (Ίιε βἱρη]ῆσαίῖοι 
ΟΕ καθαιρεῖ {9 Ῥε, ““ἀάπιπαί,’' τΙρΏΙΙγ οὉ- 
φετνῖηρ {μαί 1 ννας α {εομη]σα] {ΘΥπα Ἀδεά 
ἵπ {Πε «οτί ος 1ανν. 

280. Ἐγβιτάί, ΗΘΥΠΙάΠΠ, απ 5ΞΕΥΕΤΑ]Ο- 
Ώχευ οοπΙπιεπ{α{ογς εοαρ]ε λέγων ΥΜΕ ῥεε- 
στῶσαι, Ὁαί Βταπε]ς, απἀ, 1 Οπ]ς οοττεεῖ- 
1γ, (άιουρΗ Εγέαγάέ αβδοτί5 {ο ἴ1ιε εοΠ/Γᾶ- 
ΤΥ;) 9ἶΠ6 1{ νγῖτ]ῃ παῦσαι. 

268. ν ουδὲν ἦν ἐθευνῶσι πλέον, Π{ΕΤαΙ1Υ, 
10 6η {λογο ιρας ποίἡῖπς Γι /γοπι οι {πι 
φιγ{ος----ποίΛί οεγία η ἀῑεάμοεά, ἴἶιαί ἶ5, 
τοᾖοη {λε γεδιζέ τυας τηδα(ἶδ[αοίογη. 

27Γ]---2. καλῶς πράξαικεν, 106 δλοι]ᾷ ἄο 
οεἰ]----αλοιι]ά Γαγε εγώ {αδίη. Ἐτίατάί εκ- 
Ρ]αῖπς {Ίιθς5θ ἴννο νγογάς ὮΥ ἐυτυχήσαιμεν, 
τοε δλοιιζᾷ ΩΥΟΕΡΕΥ, ΟΙ σΛομίά «οηιε ο[/ α- 
γἱρ]ι----δοιιίά εὔνρεγίεηος 560655. 

272---δ. ὧς ἀνοιστέον σοὶ τὀῦεγον ἐέη, 7ΕΗ3 
έ{δί επιποἰἱάπάαπι έδοε. ΕΚΕΟΒΟΡΤ. 



Δ - ’ 

'Η τοὺς κακοὺς τιμῶντας ξισορᾷς φεούς; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 284. 29 

Πότερον ὑπερτιμῶντες ὡς ἐνεργέτην νν]ν-]--ἰ--||--ἰ-- 

ἔκρυπτον ἀντὸν, ὅστις ἀμφικίονας ο 2685 |--ν-[»-]κ-ίίν-ν 

ιν, 
ές μι 
--ἷ- κ διδαι 

ναοὺς πυρώσων ἦλθε κἀναθήματα 
Δ ”-. 3 / α ’ ὃ δω : 

και Υ3» εκει νών) Χόι γοµου»- ὁὀιασχεύων» 

Ὀυκ ἔστιη. ᾽Αλλὰ ταῦτα καὶ πάλαι πόλεως 

ὤνδρες μόλις φέβοντες ἐῤῥόθουν ἐμοὶ, 290 |--]»-»-]--ιΙ--Ι-- 

κ κά 
πα ας 
Ὀα Μενά ἀΕΡ' 

κρυφΏ κάρα σείοντες' ὀνδ ὑπὸ ζυγῷ 
΄ ’ .» ε / 3 ’ 

λοφον δικαίως ΕίΧο»» ως στεθεγευ Εεµε. 
ι ιό ” 

Ἐκ τῶνδε τούτους ἐξεπίσταμαι καλῶς 

παθηγµένους μισθοῖσιν ξιργάσθαι τάδε, --]ν-||--Ι--||--Ινν 

᾿Ουδὲν γὰρ ἀνθεώποισιν, ὅῖον ὤθγνροςν 205 |--]--]--[--ν-Ι»ν 

κακὸν νόμισμ ἔθλαστε. Τοῦτο καὶ πόλεις Ὕ-[--ν-|--»-|ν- 

πορθεῖ" τόδ, ἄνδεας ἐξανίστησιν δόµων' κώμα |»- |--|-- |-- |» - 

τόδ) ἐκδιδάσκει καὶ παθαλλάσσει φρένας .-Ίν-|--Ι--]|--ἰ»» 
η 8 2 Ν , /) ο“ ϐ ”.. -. αγ ον. 

χθηστὰς πρὸς ἄισχρὰ πράγµαθ᾽ ἵστασθαι βροτῶν' Ἱ- |--Ιν-Ι--Ι--Ι»- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ. ΑΝΡ ΕΝΑΕΒΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

Πότερον ὑπεξτιμκώντες ὡς ευέθγετην εκρύπτον αύτον ὅστις ήλθε πυβώσων αμκφικίονα» νάους εκεί- 
νων και αναθήματα και γην, και διάσκεδων νόμους» Ἡ είσορᾳς 3έους τιμώντας τους κάκους5 
Ουκ έστ,. Άλλα πόλεως, άνδρες φεβόντες ταύτα μόλις και πάλαι ἐρῥοθουν ἔμκοι, κρύφΏ σειόγ- 
τες κάρα’ οὖδε είχον λόφον δικαίως ὕπο ζύγῳ, ὡς στἔθγειν έµε. Ἐξεπίσταμιαι κάλως τούτους 
παρήγµενους αισθοίσιν εκ τώνδε ειργάσθαι τάδε. Γαρ οὖδεν κάκον νομκίσµκα ὅΐον άθγυρος εθ- 
λάστε ανθρωποίσι. ᾿Γούτο και πόθθει πόλεις’ τόδε εξανιστήσι άνδρας δόμιων᾽ τόδε εκδιδάσκει 
και παθαλλάσσει χρήστας φξένας ββότων ἱστάσθαι πθος αἴσχθα πθάγκατα" 

ΤΗΛΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

[πεετίπρίη. ] ὙΝΠείῖιει νγας 1ὲ ΠΙρΏ]Υ-γεερεοξῖηρ Ἠΐπι 25 α Ώεπεί[αο- 
{οΥ ε]ιαί {6Υ Ιπάπιεά Ἠίπα γνλο Παά «οπηε {ο δεί οη Πτο {πεῖς οοἰαπιπεά 
(επιρ]ος απά {εῖς ϱ1{ιεά-εΏσῖηός απά Ἰαπά, απά {ο δυὈνετί (]ιεῖσ ]αν/52 

Οµ, ἀοδί ίχοι οΏβεινε (ε (οά5 Ποποτῖπρ {πε νν]ο]εά ὃ 
1: 15 ποί ϱο. | 
Ῥυί ἵπ γεσαχά ΟΓ ἴ]ιε οἵίγ, 8ΟΠ16 Ρ6γεοης Ὀεασίηρ {πεςε (λίπρς 11, ἀῑά 

ενεπ Πετείοίογε πΙάσπΙΙΣ αραἰηδί π]θ, δεοτεί]γ 5Παἰςῖηρ (νε Ἠθαά:---πος 
Ἰαὰ (ΠεΥ (ε πεο]ς ἀπ]γ απάοτ {πε γοΚε,---5ο 85 {ο οοτάἶα]]γ-αρπι]ί-ίο 
ππθ. [1114 απ αἴγ οὗ ππιο]ι οετίαϊπίψ.] 1 ννεΙ] Καπουν ελαί εςε-γγαίε]ι- 
πἹθη, Ἱπάσοεά ὮΥ Ὀτίρες {Τοπῃ (ΠπεΠῃ, ηανε ἆοπο {Π]5. 

[Μ{ογαΙαϊπρίη.] Ἐοτ πο 5ο] εν]] Ιπειϊέαίε, 45 ΠΙΟΠΕΥ, ΠαίἩ 6ΡΓΙηΡ- 
Ἡρ απποης Ἠάππαη-ϊπά. 

Τί ενεη ΙαΥ5 οἴί]ες νναςίε: Τί ἀτίνες π]εη {Γοπη {πείς Ἠοπηθς: ΙΤ δεάσος 
απ ρευνετίς ἴ]ε Ἰοηεςί ΙποΙπαίΙοη8 οΓ πιοσία]5 {ο έΗΓη {ο Όα8ε αθ{ἴοης: 

286. ἀναθήμιατα, ἀοπάγίας----αποίιαγίθν 
υπεγείπ ρϱἰ[ί απά ϱγεδεΠέδ ισεγε ο{Γετεά {ο 
{λε σοᾶς. Τη νεΙΥγ πιαἩΥ εὐΙἴομς, ννο βπά 
ἃ ΟΟΠΙΠΙ8 α[ί6Υ {15 ννοτά,---Όιί Βο]αε [ο 
οαττγίηρ 1έ [ογγναγά {0 ἴο ποχί Ἰἶπε, ρ]α- 
οσά Τί νέ πιοτο οοὐτεςίηϱ88 αΕἴΘΓ κείνων, 
αί {ο 5απ16 {πι οΏδευνῖης: - Ἱπίογραπς- 
ἠόπε παπά πἀὰ, καὶ φῶν ἐκείνων 34 πυρώσων 
τείτάχϊ.”. Ἐτβαγάί ας α εοπιπαα αξίοι ”λ- 
θε, ΓΕΓΘΓΤΊΠΡ ἀναθήματα {0 διασκεδῶν. Ἑ- 
ειά(λῖας μῖνας καύσων 35 [ο ΥΠΟΗΥΠΙΕ οἱ 
πυρώσωνν---Βια{ νν]ιαί πεοθς»!{γ {ο εὶς 2 

288. ΦελαεῖεΥ Ίια5 Ἠετε (πε {ο]]ουν]ηρ 

οὐδετνα(ἶοπ:--- έρτο ὃ νά]ρὸ ὁ: 5εά τε[ό- 
{αχ αἆ πότερον νότια 284.” Ηετπιαηι αρ- 
Ρτογνες ο ὃ, Ριΐ Ἡε ἀθμῖες (μαί 1ἵ Ἠα5 ΑΠΥ 
ΒΙ18ΊΟΠ {0 πότερον. 

2989. ἀλλὰ ταῦτα, ἃο. ΗΕΥΠΙΑΠΗ {Γ8Π8- 
Ἰαΐος ας {ο]]οννς: “, φοᾶ Λας πι πι ῥτί- 
ὴς 4 άγδο ἱεγάγωπί φιέάαπε (έπεϊαά υόεο, 
οἷὰπι οάριαέ φιαδδάπίος,---πέφιε ραἱέπ{ὸγ 
Λήριπι [εγόπίθς, τί φιῖ πιεαμιάγεπὲ.”' Νονν 
Ενβιτᾶς, ασαῖπ, οΟΠΔίΓΙΙΘ5 πόλεως ἄνδεες ἴο 
βἱρπ]ῇγ «΄ έλο πιει ο) ἐλε εἰέη. 

295. τούτους, 05 ο οθΙίόγες, έλα δε)” 
ἐἰπείδ ΟΥ ταἰοΛΗΙΕΝ. ΜΟΣΟΕΑΝΕ. 

δν ΐ 1: 
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πανονρφίας ὃ᾽ ἔδειξεν ἀνθεώποις ἔχει», 

9200. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

300 
Ν 

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέθειαν ἐιδίναι. 

Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε, 
΄ απ , 4 8 ρω δ; 

χθόνω ποτ’ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην. 

Αλλ’ ἐίπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ᾽ ἐξ ἐμοῦ σέθας, 

ἐὖ τοῦτ᾽ ἐπίστασ᾽, ὅρκιος δέ σοι λέω, 3065 
» 8 4 3 [ή ». ι ’ 
ξ µη τον ἀντοχειθα τοῦδε τοῦ ταφου 

ἔυρόντες ἐκφανεῖτ ἔς ὀφθαλμοὺς ἐμοὺς, 
α) ε ση / .» 3 / χ Ἀ 

ουχ. Όμιν Αέδης μοῦνος ἄξχεσει πριν ἂν 
. Χ 

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ ὕθριν, 

ἵν ἐιδότες τὸ κέρδος ἔνθεν ὀιστέον, 8310 
ν ο; , ν , » 4 

το λοιπον ἀρπάξητε, και μάθθ »0τ/ 

ὀυχ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν' 
ν .” ΔΝ . ” ’ Ν ’ 

εχ των γαρ αισχεων λημματων τους πλειονᾶς 
, ν] Ἆ 

ἀτωμένους ἴδοις ἂν Ὦ σεσωσμένουο. 

τν» -ἰν-|--ἷν- 

--ι--[|--]ν-Ιν-ἰ-- 

Μ[ν- | --ιν-||--ἰ-- 

Ἅ-Ιν-ν-ν-Ι--ἰ-- 

"-ιν---ἰ--ΙΙ»-ἰ»» 

' |) 

--ιν-Ιν-!ν-||--Ι-- 

"[ν--τιν-»-Ι-» 

--]ν---Ιν-[--ί-ν 

5 

Ὕσιν---Ι»-Ιν-|νν 

ο ο κ." 
..]ν-||--|--||--ἷνν 

' -[ν-ν-ἰν-ν-|-- 

515 |--]--[--]--|--ἰν- 
ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ. ΑΝΡ ΕΝ6ΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

δε εδείξε ανθρώποις ἔχειν πανούθφιας, και είδεναι δυσσεξείαν πάντος έργου. Δε ὅσοι καισθας- 
νούντες ηνύσαν τάδε, χθόνῳ πότε εξεπράξαν ὡς δούναι δίκην, Αλλα, είπερ Ζευς ίσχει ἔτι σε- 
θας εξ ἔρωου, επίστασο ευ τούτο, δε ὄρχιος λέγω σοι, εἰ (.Η» ἔυβόντες τον αυτοχείρα του τούδε 
τάφου, εκφανείτε εν ἔµιους οφθάλµκους, Αίδης ριούνος ουκ ἄρκεσει ὕμειν, πθιν ἂν κβεμκάστοι 
ζώντες δηλωσήτε τήνδε ὕθριν, ἵνα είδοτες ἔνθεν το κέβδος οἴστεον, το λοίπον ἁρπαξήτε, και 
καθήτε, ὅτι ου δει φίλειν το κερδαίνειν εξ ἁπάντος' γαρ εκ των αίσχθων λήμιριατων αν ἴδοις 
τους πλείονας ατώμενους Ἠ σεσώσμκενου. ΦΥ. Δώσεις είπειν τι, Ὢ στράφεις ὁύτως ίω5 

” Α ἃ ’ 3 4 

ΦΥ. Ἐμπεῖν τι δώσεις, Ἀ στραφεὶς ούτως ω 

ΤΕΛΝΦΙΛΑΤΙΟΝ. 

απά Ιί πας (αισΗί ΠΊΘΠ {0 Ργαοιῖςε νΙ]αἴΏγ, απά {ο ΚΠΟΝΥ έθ Ἱπιρίείγ ο 
ενοιγ αοῖ. 

Βυΐέ α5 πΙΩΏΥ ας, Ιοοκίησ-{οτ-Π1τε, Ἠᾶνο ἆοπε (εδε-ἀοῖπρς, ηανε ἵω 
επηπε Πο Ψευε εανπεά ναί {1ου 5αῇες νεπρααηςο, 

Ὑγπετείοτς, Ι-Ιπάεεά ὸονε Ἠαγε 5111 Γενετεηοε {οπ1 πηθ, (06 γγε!] α5- 
5αγεά οἱ (Π15, ---{ος ἀπάετ-απ-οαί]ι 1 5αΥ 1 Πίο {1ες;) Ιγε ἀἆο πος, Ἰαν- 
πρ ἀϊδεονετεα {πε Ιάεηίίος]-ρετίοπιεί οἱ (15 Ιπέεγππεηέ, εχΗΙΡΙΕ Ἠῖπα 
{ο πηε Ῥείοτε πηῖηθ ΕΥ65, ἀεαίῃ αἶοπε 5Πα11 ποί δα{1ςο {οτ γοι, Ώείοχθ- 
ελαί δαβρεπάεά αίνε, γε εἰεατ-ιῤ πῖς ἱπδυ]έ,---ἴπ-οτάεχ-ίμαί Κποννίπς 
νΊεηοῬ επιο]αππθηί ἶ5 {ο Ὀε ἀΓΑΝΗ, Υο ΠΙ8Υ {ΟΥ ια Είτε βείζε Ιέ, απά 
ΠΠΑΥ Ίεαγη ἐ]ιαί 1έ ἶ6 ποῖ Β{41πρ {ο υν]δη {ο ἀετῖνε σαϊη {ποπη ενειγ-(λ]ηρ: 
{οτ Υ υπ]αςί ασαιἱγεπιεπίς {οι νΗ]ίδεε ΠΊΟΓΕ τι]ηεά (μαΠ Ρτεδοινος! 

άυληρεμΑν. [ ζπιῖοσίψ.] ΥΝ Πε ήλοι Ρταπί πο {0 54Υ αηΥ-(Πίης, ος 
(αγηίησ-αγγαγ 5πα1! Τ ἶνας ἀερατίῦ | | 

200. ΠΗΠίεγα]1γ, απά Λα} δ16ιυ {0 ιΕΊ 
ἔο Λαυε οἱ ΟΥ ἀεοθῖ(Γμίηες». 

900. χβόνω ποτ εξεπραξαν, ἀντὶ τοῦ, φα- 
νεροὶ ἔσονται καὶ τιμκωθηθήσονται. Ξ6ΗΟΙ. 

904, Γμε Βεπο]αβί ρῖνα» (1ο πιοαη]ης 
ος ἐς νεγςε {ο Ὀς;---ἀλλ᾽ ει τιμιῶ καὶ σέθω 
τὸν Διὰ, καὶ κἡ ἐπιορκῶ ἀντον, 10162έ/079, 
ΓΙ Λολογ απ Λαἰίοιυ νους, αιά δισ6αγ οί 
Γαἱφεῖη ὂν Λέπι. απο «οπαραταἄνις ρτάἁἆπς τεγότα δρέείαί. 

306. τὸν ἀυτόχειβα τοῖῦδε τοῦ τάφου, {λε | Αί Ἱπ Ιόεῖς (ἀπιὸη Βορ]μοσ]όϊε ησε δάβεςίέ 
Ώ07501-{Λια{-ιυ1έᾗ - ἱ9-οιση-Λαπάᾶ-αελίευεα | Ξευ(όΙ1ᾶ:-- τοὺς πολλοὺς γε] πλείστους Ίδοις 
έλα ὑηγίαζ. | ἂν μκιᾶλλον ἀτωμκένους Ὦ σεσωσμκένους 1.» «1ρλ 

308---09). πρὶν ἂν τήνδε δρλώσηθ' ὕ6ρι», | ΔΏέδεο ἀάδεί ανά ου]ως. 

ἀπίεγιᾶπι ὑπαάἰσαυεγ{{18, φις γάϊἱο Γήογἰέ 
Μήλις ἱπ)άγίώι---. Α΄. 74, κκυθήσασθαι κκῆ- 
νιν, οαάδαηι {γα ἠπαϊσάγο. ΕΠΕύΕΡΤ. 

511. Εοι ἁρπάξητε 8Ο0ΠΙ8 ΤεΔὰ ἁρπάση- 
τε, 8πὰ Οί16Ι9 ἁρπάζητε, 

315. ΟἨ τοὺς πλείονας, ΗΘΙΤΙΒΗΠ 8878: 
ἔέποπ πὐάᾳαθ ὁ πλείων ἀπῖθ ὃ ἀάοὶ ρόΐεί, 
5ε4 {ὐτα ἀόπιὰπα, εᾶπα ἁλαά ου]ά ἀάάθυν, 
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ΚΡ. Ὃυκ ὀΐσθα, καὶ νῦν ὡς ἀνιαρῶς λέγεις} --|--(|--ίν-ΙΙ--Ι-- 

ΦΥ. Ἐν τοῖσιν ὡσὶν, ὃ ̓ πὶ τῇ ψυχῇ δάκνει; --Ί--ν-ἰν-ΙΙ--Ι-- 

ΚΡ. Τί δέ; "Ῥυθμίζεις την ἔμῆν λύπην ὅπου» »-|»-||--|--ΙΙν-ἰν- 

ΦΥ. Ὁ δρῶν σ᾿ ἀνιᾷ τὰς φρένας, τὰ ὃ) ὦτ᾽ ἐγώ. -[--|(--ικ-ίν-]-- 

:ΚΡ. Ὀίμ', ὧς λάληµα ὃηλον ἐκπεφυκὸς ἔῑ. 920 |--]ν-{»-ἰ--]Ι»-ἰ»- 

ΦΥ. Ὀύκουν τόδ᾽ ἔργον τοῦ ὁ ποιήσας ποτέ. --]ν---]--]|--]»» 

ΚΡ. Καὶ ταῦτ᾽ ἐπ᾽ ἀθγύρῳ γε τὴν ψυχὴν προδούς. ν -Ίν--- |-- |--|»- 

ΦΥ. Φεῦ' η δεινὸν, ᾧ δοκεῖ γε, καὶ Ψευδη δοκεῖγε -] --]νν-ικ-]|--]-- 

ΚΡ. Κόμψευε νῦν τὴν δόξαν' ἐι δὲ ταῦτα μὴ --[--||--ἰ--ιΙ»-Ι-- 

φανεῖτέ µοι τοὺς δρῶντας, ἐξερεῖθ᾽ ὅτι 955 |ν-|ν-|--ἰ--ΙΙ--|-» 

τῷ δειλὰ κέρδη πημονὰς ἐργάξεται. «-ν-]--]»-||--Ι-- 

ΦΥ. ᾽Αλλ” ἐυρεθείη μὲν μάλιστ”' ἐὰν δὲ τοι --ιν-|--Ι--Ι»-Ι-- 

λφθῇ τε καὶ μὴ, τοῦτο γὰρ τύχη κρυεῖ, --ιν-[--]»-ί»-Ι-- | 

ὀνκ ἔσθ᾽ ὅπως ὄψει σὺ δεῦρ᾽ ἐλθόντα µε. [ντ ι--[ν-[--]»»ν 

Καὶ νῦν γὼρ ἐκτὸς ἐλπίδος φνώµης τ᾽ ἐμῶς 390 |--]--]Ι--Ι--]Ι--ἰ-- 

σωθεὶς, ὀφείλω τοῖς »εοῖς πολλὴν χάριν. --[--/--ιν-[--ίν» ὃν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ἘΝΑΗΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ., Ουκ οἶσθα ὡς ανιάρως και νυν λέφεις; ΦΥ, Δάκνει εν τοίσι ώσι, η έπιτη ψύχμ; ΚΡ. 
ες { ’ ο ’ 

Δετι; Ῥυθμίζεις την ἔκην λύπην ὅπου, ΦΥ. ΟὉ δρων ανίᾳ σετας φξένας, δε ἐγωταώτα. Κ.Ε. 
/ ΄ 

Ο μοι; ὧς ει δήλον εκπεφύκος λαλήµα. ΦΥ. Ούκουν πότε ὁ ποιήσας τόδε τούτο έεγου. Κ.Ε. Και 
/ λ) / / / π / ε / 4 / 

ταύτα φε πβόδους την ψύχην ἔπι ἄθφυρω. ΦΥ. Φευ' η δείνον, ὦ γε δόχει, και δόκειν ψεύδη, 
/ « 

Κ.Β. Εομψεύε νυν την δόξαν᾽ δε ει («η Φανείτε μοι τους δρώντας ταύτα, εξερείτε ὅτι τα δείλα 
/ κε ’ 

κέβδη εργάζεται πήµιονα». ΦΥ. Αλλα µκαλίστα (κεν ἑυρεθείη' δε τοι έαν τε λήφθη και µκη, 
{ { ΄ { 

γαρ τύχη κείνει τούτο, ουκ ἔστι ὅπως συ όψει «ωε ελθόντα δεύρο. Γαβ και νυν σώθεις έκτος 
[ή / ’ 

ἔλπιδος τε ἔρκης ηνώμκης, οφείλω πόλλην χάριν τοις Φέοις. 

ΤΠΛΝΒΡΙΑΤΙΟΝ. 

ΟπεΕον. [παγποίψ.] Ὠοβί εἶλοι πο ΚΠΟΥΥ, 6ΥΕΠ ΠΟΥΥ Ί1ου ἀἴδαρτος- 
οῦ]γ έοι δρεακεςίζ ή. 

(ὐυλπρςΜΑν. Αγί ίοι ραῖηεά ἵη {Πθ 615, ΟΥ ἵη {πο πηῖπά 2 
Οπεον. Βαΐ νΏγ 2 Ὠορί ἴχοι οκρ]οσε παΥ βτίεΓ---γγπετε Τί 11652 
(ύλπΡΑΜΑΝ. Ηε γιο ἀῑά-ί]λε-αοί ραΐης {ΟΥ {ἶχεο {1ε πιἰπς, απά 1 {ἶια 

οαϊ5. ΟπΕΟΝ. τά αδρίσλζψ. | Ἠεγ ! παε, πουν {λλοι ατί Ρ]αϊπ]γ Ὀγ-παίατο 
ΊΠΘΤΘ-ΡΓΦ{ἱ6. (4ῦΑΒΡΣΜΑΝ. ΤΠοτείοτε 1 ατα ποῖ {πε ΡεΙΦΟΠ ΕΥΕΥ γΥ ο 
ἀῑά πε ἀεεά! Οπσον. Απά (ῖ5 αἶςο--- Ὀείταγίως {Πγ Πε {ΟΥ ΠΠΟΠΘΥ. . 

υὐυΑακπρεμαν. [δσῖπσ.] ΑΙαδ! Τί 15 βιγεἰγ Ἰαχά, {ο νΊοπη αί ]εαδί 
Ώιεγο ατα βΗ5ΡΙΟΙΟΠ5, ἴπαί Ὠῖδ δα5ρῖοἴοη5 5ου] Ῥε {15ο ! 

Οπεον. Ταἱ]ς-Ὀἱς πονν αδοιί 5αβρἱοίοη :---Όιέ 1 γε ἆο ποί ρτοάισε 
(ο πιθ {λοβο νυπο-ρετ{οτπιθά {Ίλεξςε-τί{θς, Υε β]ια]] ανουν ἴἶιαί ἀῑδοποςί 
ραΐπ γγοχ]5 ταῖη. [ Εαῦέ Ογέον ρειἐἱδιζη. ] 
σΑπΡΕΜΑΝ. Τεν ΠΙ8Υ Ἡς Ὁ} αἲ] πεαης Ιπάσεά δε ἀϊδεονετεά: Ὀιαέ 

αἰ-αηγ-ταίο γγπεί]ιετ Τε Ὦ6 {ακεη ος ποῖ, ({ος Εοτίαπε γὶ ἀεοῖάςε (15) 
Ἱτ ἶ5 πο Ἰ]κο]γ ἶποι ψ]έ 5ος πιο οοπηῖης Ἠ1έ11εγ αραίπ. [ αἰσίπο ᾖὲς εγες 
{οωυαγᾶ» εαυεπ.]. ἘοΥ πο 6υεη, 5α{ε Ὀεγοπά πιγ οχρεςίαίοη απά ΠΙΥ 
ἠουρ]έ, Γ οἵγε πΙΒΠΥ {παπί {ο {με (οάς. [11 (ιαγάσπιαπ ]οψοις{η. ] 

916. Εο]οννῖηρ Βο]αείοι 1 αγο {ακθη [ τί δές ν]εγθοξ {νε Ἰα5ΐ 56θπ5 ἴμε Ῥεδί, δὲ 
οιιέ έ]χε οΟΠΊπΊα {ουἆ ἵπ πιοδί ολους αἲ- | Ῥεΐηρ πιαάε Ίος Ὀείοτα Ἱπϊλαὶ ῥ. πι να 
Τ6χ νῦν, {18 γο[ϱγτΙΗΡ καὶ νῦν {ο υν]ιαί {οἱ- | οπά ο{ (ἶχε Ἰϊπο 5οΠ1ε Ἰανο σπ». ἀΤοα86- 
1ον5, απά πο {0 ὂνκ ὀῖσθα. ἀῑιοά τί δα). ῥιπίξεις τὴν εμκὴν λύπην ὑπί. 

918. Ί7ε πιοοί να νατῖοιις τοαάϊηρς τί 9851. ΑΙάς αιά ΝΔ. ποῖ α ΓενΥ πανα 
80 {41 α5 τοδροςί5 {ιο Βγδί (νο ννοτάς ΟΕ | τοῦτο ποιήσας: ΒΟΠ16, εερκί: ΟἴΊΝΕΓΒ, εἶμο ὃν 
Ώλ]8 γευδε : 5110] 88 τί δαί; πῆ δέ; πῇ δαί.ι 9589. Τηο γα]ραίο Ιεοίῖοη ἵ5 ὃν δοκῷ γε. 



32 392. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΧΟ. Πολλὰ τὰ δεινὰν κὀυδὲν ἂν- [Στροφὺ α.] |----||--|-- αἱ 

θρώπου δεινότερον πέλει. --|-νν--- β’ 

Τοῦτο καὶ πολιοῦ πέξαν "ν]-νν-ι»- γ΄ 

πόντου χειμερίῳ νότω 356 |--|-νν-[-- Σ’ 

χωρεῖ, περιθρυχίοισι "-νν]|-ν|-- ε 

περῶν ἐπ᾽ ὀΐδμασι --|--Ιν δ 

Φεῶν τε τὰν ὑπερτάταν, Γᾶν σ μ ή 
ἄφθιτον, ἀκαμάταν -νν]|-ν»]- 9, 

ἀποτβρύεται, ἱλλομένων ἄθότρων 940 |νν- εν -κν-ίνν- ὁ 

ἔτος ἐις ἔτος, ἑππείῳ ωυς |» ώρα Ι Ἡ κ 

γένει πολεύων' --|--||- λ’ 

Κουφονόων τε φῦλον ὁρ- [Αντιστροφλα.] |-ν»-Ι--|-- α' 

νίθων ἄμφις αλὼν ἆγει, --[κνν-|-- β’ 

ὀηείων τ ἀγρίων ἔθνη, 946 |-ν[-νν-ι-- γ΄ 

πόντου τ΄ ἐμαλίαν φύσιν --||--ν-ί»- δ’ 

σπείραισι δικτυοκλὠστοις, --νν]-ν|-- . 

περιφραδής ἀνήρ' --ι»-||-- 

κρατεῖ δὲ μη χαναῖς ἀγβαύλου Ὕ-]νκ[ν-ἰν-|- 

»ηθὸς ὀρεσσιράτα, 3900 |-ν»|--»|- -ν 

λασιαύχενά ) ἵππον ὑπάξεται ἆμ- “νε Ινντ]νν- ͵ 

ο... 
ο άμ) 8 2’ 

. 
φίλοφον ζυφὸν, ὀύρειόν τ 

ἀδμῆτα ταῦρον. 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΑΤΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

Χ0. Γόλλα τα δείνα, και πέλει οὖδεν δεινότερον ανθρώπου. ᾿Γούτο χώβει πέραν πόντου και 
πόλιου χειμκέβιω νότω,πέρων ἔπι οἱδ/κασι περιθρυχιοίσι"τεταν ὑπέεταταν Φέων, άφθιτον, ακά- 
Καταν Ἰ αν αποτρύεται, ἄβοτέων ιλλόμκενων ἔτος εἰς έτος, πολεύων ἱππείω φένει. Τε αμιφί6αλων 
φύλον κουφόνοων οθνίθων ἄφει, τε έθνη ἄφθιων γήθιων, τε εινάλιαν φύσιν πόντου δικτνοκλώσ- 
τοι; σπειραίσι,περίφραδης ἄνηβ' δε κράτει κήχαναις αγθαύλου ορεσσίθατα γήβορρτε ὑπάξεται 
αμιφίλοφον ζύφον λασιαύχενα ἵππον, τε αδμκήτα ουρείον ταύρον. 

; ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Οποπυς. Μαηγ-ἴπίηρς ατθ ψΙ]γ.----απά ἔἶιετε ἶ5 ΠΟΠΘ ΠΙΟΓΘ-ΥΙΥ ἴἶναι 
ΠΠΦΗ. Ἠε ραἲ]ς {ο Ῥεγοπά {ηεδεα ενεη νΊεη νΥη]ίεπεά-Ιπίο-ίοσπα ὮΥ εἶνε 
νΙηίτγ Ῥ]α5ί, ραβεῖηρ ουετ (ο Ρ111ονγβ (παί-τοατ-αχοιπἆ-ΒΙπι:----απά εἶχα 
βάργοπηε ο Γν]π](άεβ--- πε Ἱπππποσία], υπἀεσαγίης Εατί]ι---Ἠ6 {111098 
(π15 ρ]οασίς ουῖης {οπι γεας {0 ΥεαΣ;) πρ-(υτηίης-ίΠε-διγίαςς νε] 
ενε Ότοεά οΕ πε Ἠουβδε! Απά επεπατίης {πε ταςς οΓβΙ11Υ-παϊπάεά Ρ]τάς 
Ἡε Ώθαγς (επι αγαΥ---απά {πο (τῖρες οί βανασε Ὀτυίες--απά {1 πιαγῖπε 
Ῥτοάυαοε οἳ {1ε ἆεερ ἵπ Ἠῖ5 ππεςΏΥ πεῖδ, Ἰωγεηίῖνε ΠΙαη:----απά Ἡθ Π]ας- 
ἴετς ὮΥ ῖς ἀενῖοες {λε {ογεςί-Ιηπαδίάπο πιουηίαίη-ταησίηρ Ὀθαςί-οί- 
οἶιασε, απά Ἡε υγ] Ὀτ]ης πάς (θε πες]-εποϊτο]ηρ ΥοΚε {Πε 5ΏαςβΥ- 
πηδης6ά 9156, αηά {ο απίαπιθάἆ πιουπίαίη Ὀυ1]. 

352. πολλὰ, ΦΙα/ ογθαίιγεδ:----δεινὰ, αδ- 
ζία----δοἴέγέία----ειππίπο----ἰπρεπίοιίς. 

254. τοῦτο, Υἱ7. τὸ χεῆμκα γε] τὸ φένος. 
307. Τη τηοσί οορ]ο» έ]ε τεαάῖηρ 15 ὑπ᾿ 

{οΥ ἐπ᾽ ἵῃ {Ππ]ς νεγςε. Ἐγβατά{ 58Υ5 :----«ό- 

940, ΕΟΓ Ἰλλομένων Αἰάά5 απά 5εγεγα] 
ΜΡΒΕ. Ἰιᾶγε παλλοριένων: Ο{ΠΕΙΒ, ἔιλορκένων. 

242, κουφονόων,---νά]μὸ, κουφονέων. 
346. ἔιναλίαν φύσιν, ιαπ πα{μγε. 
351. ΜΕΣ. απἀ εἀϊᾶοης Βαοίπαίε Ῥε- 

115, ᾳπσά δοχαπα,{δίε Βνήπο]ϊϊ εόἀεχ ἐπ᾽. | ΘνΥεΕη ἄξεται απᾶ ὑπάξεται;---θαΐ ἴΊε {ος - 
Οπέτενῖ όπιηες ὑπ', {άφιε τεγοσάν].””. ΙΠΘΥ ἶ5 (116 πιοςε βεπειἍ] ΙεςῖοἩ. 
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Καὶ φθέγμα, καὶ ἠνεμόεν [Στροφὸβ.] |--ν- [-ν»- α΄ 

φρόνημα, καὶ ἀστυνόμους 9056 ἵν-ν--ν-- β 

ὀργὰς ἐδιδάξατο, καὶ --νν]-νν- γ’ 

δυσαύλων πάγων ἀΐίθεια ν--ν]|--]|-» νὰ 

καὶ δύσομθρα Φεύγει βέλη. -ν-ν]--|-- 6 

Παντοπόρος, ὤποβος "ννν]ν ον ' 

ἐπ᾽ ὀυδὲν ἔρχεται 3600 |»-[--ΙΙ»- η’ 

τὸ μέλλον" ᾿Αίδα µόνον «-ν--νἰ» / 

φεῦξιν ὀυκ ἐπάξεται" -ν]|-ν]-κ]» / 

νόσων ὃ) ἁμῃηχάνων φυγὰς --|--[|--ἰ-- κ. 

ξυμπέφρασται. -ν|-ν λ’ 

Σοφόν τι τὸ μη χανόεν [”Αντιστροφὴ β.] 965 Ίν-νν]-νν- αἱ 

τέχνας ὑπὲρ ἐἔλπιο ἔχων, ν-ων | -.ν- β’ 

ποτὲ μὲν κακὸν, ἄλλοτ) ἐπ᾽ ἐσθ- νντνν]-ν-- γ΄ 

λὸν ἔρπει. Νόμους παρείρων - .--»]--|-- δ’ 

χθονὸς, Φεῶν τ᾽ ἔνορκον δύκαν, ν--ν | -4 [» - ε’ 

ὑψέπολις' ἄπολις ὃ᾽, 370 |-ννν]ν-- δ’ 

ὅτω τὸ μὴ καλὸν »-]ν-ν» - 

ξύνεστι, τόλµας χάριν. ν-ν-|-ν|» 9, 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΒΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΙΙΛΒΗ ΛΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

Και εδιδάξατο φθέγµκα, και ηνέμκοεν φβονήμκα, και αστύνοµκους όρφας, και φεύψειν αίθρια και 
δυσόµεθα βέλη δυσαύλων πάγων. ΓΠαντύποθος, ἔθχεται άποβος ἔπι οὖδεν το μέλλον Αίδα 
Κάόνον ουκ επάξεται φεύξιν' δε ξυμπεφξάσται φύγας αμιήχανων νόσων. ΄Ἐ χων ὅπες ἔλπιδα τι 
το Κκηχάνοεν σόφον τέχγας, πότε μεν ἔρπει έπι κάκον, άλλοτε ἔσθλον. Παβείθων νόριους χθό- 
νος τε ενόρκον δίκαν Σέων, ὑψέπολις' δε ἄπολις, τω το «η κάλον ξυνέστι, χάξιν τόλμκα». 

ΤΠΑΝΒΘΙΑΤΙΟΝ. 

Απὰ Το Ἠα(]ι (αασ]νί-ΠΙπηςε]{]αηριασα, απά 1ο{:Υ υν]ςάσπα, απά οἶνῖο 
οοΟΠΟΠΙΥ, απά {ο ανοῖἀ (λε οο]ά απἀ δίοσπαΥ 5πα{ϊς οἳ αποοπ{οσίαῦ]ε 
{ιορίς. 

ΛΙ]-ρεπείταῖνθ, ης οοπηθς ἀεν οἵά-ο[-γθβοιγος απίο ποισΏί (]λαί «απ 
Ἠαρροη:---ἴτοπι ἀθαί] αἶοπε Ίο 5ηα]1 ποί εΏεοί 650.Ρε,---απά-γεί Ἰα(ῖι 
ης ἀονίξοά τοπιοάίος {ο Ρα/Πΐης ἀδεαδες. 

Ῥοβεεείηρ Ῥεγοπά Ρε]ε{α ορτίαίη Ιπναπεῖνε {αοι]ίγ οΓοοπίαΊναηςς, 
ης αἲ-οπο-ίἶπιε Ιπάεεὰ σο6β-οπιγαγά {ο ον!], αἴ-αποί]ει {ο σοος. 

ΟΨδετναπί οΓ(1χε ]ανγς οΕ(]ιε ]απά, απά οΕτ1ε Ρ]σἡίεά ]αδίῖες ο{ έ11ε 
(ἀοάς, Ίο 15 ΠήσΗ-Ιπ-ίμο-δίαΐε: Ρυἱ απ οίσαςί-{τοιη-ἴλθ-οἵ(Υ ἵς ενα πια 
Τη γνΊλοπα (λαί νο] ἵ πο Ποπουχαβ]ο τεδίἀε5, Ὦγ Γ6βδοη οἱ αιάας1ίγ ! 

354. Οοποσνπῖης πα (πιο πιεαπῖης ος 
ηνεμκόεν (ΟΥ 8 50116 νγ]]] Ἰλαγο Τε, ἀνεριόεν») 
Τῃ 0118 Υουκο, {λογο αΓθ ΤΠΑἨΥ ορΡΙπΙΟΙΣ: 1 
Ποτα]]γ λΙσπ]ῇος ισα” οἳ  οπροβεᾷ {ο 
16 ιριάς:’” Ἀεμος Ἐτ[αγάϊ απά ΗΘΥΠΙΑΠΗ 
ίαΚκε Τί {ο Όο οχκρτοσαῖνε ο (ο 6 σοἰοοἰ(γ” 
ο ἠιοαρμές Όας Ηολγολίας (απά, 1 ης, 
οοῦγες(1γ,) οχρ]α]ης 1 ὮΥ ὑψηλὸν,---μκετέ- 
ωβον. ΄'Γ]6 Β0Πο]ϊᾶδί, ΟΠ ἠνεμκόεν φόνημκα, 
ΦΥ. τὴν πεθὶ τῶν μκετεώθων Φιλοσοφίαν. 

900 ---θ. ἀστυνόμιουέ ὀρφὰς, ἐπδεέέία οἳ- 
υέτία---- Φέι ΐα Ππογά1ία ---- ουῖο ο 
Λοἑἶσαί εοοποΠΙ//--- πιογαἶ οὐΦογυ(ϱ6Σ, 

ιο 

308. Ετευτάί οοπ]εσίαγεᾷ Διὸς Ὀε[ογα 
δύσομθρα: ΗΕΥΠΙΔἨΗ, ἴδρις. Τπ 5δοπης 0” 
Ρίο5 ννο βπά πο 5ίορ 1] ΑΠΘ παντοπόρος. 

359, ΄ΓΗΙ5 αιά ενα {ητγου {ο]]ουνῖηρ νοί- 
565 ἴ]ιο Αο]ιο]]αςί Ίαν Ἱπτεγρτοίεά αν {ο]- 
1ΟΝ/8 :----εις πάντα κκηχανὰς ἐξευρίσκων, καὶ 
ἔπ᾽ ουδὲν ἄπορος τῶν ριελλόντων, 3ανάτου µιόνον 
ὂυχ. ἔνρεν ἴαμκα. 

368. Οπο ϱ]105Δ4ΣΥ νε ια ΣΥΠΟΗΥΠΙΕ 
ΟΕ παξείρων, ἵη Οιὶς Ἰηδίαμςς, {ο Ὦε φυλάτ- 
των: ἴπλο Ῥε]ο]]αδί, πληρῶν: ΒΕἨε[εΓ, ἀνέ- 
χων νο] τιμῶν. Ετος εοπ]θείιιτεά ενωρῶν, 
ῥόπὸ ού ναπὰ-- θέπὸ ειδἰόάἴειις. 
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Μήτ) ἐμοὶ παθέστιος .ν]-ν[-ν{ν ν 

γένοιτον µήτ᾽ ἴσον Φρονῶν, “-Ιν---ί-- κ’ 

ὃς ταὺ᾽ ἔρδει. 878 |-- λ’ 

ἛἜς δαιμόνιον τέρας ἀμφινοῶ Μλάδ ώς ᾿ 
'Ίόδει Πῶς ἐιδὼς ἀντιλογήσω 

” αν. 3 , 

την» ὀυκ ἔἶναι παῖὸ ᾿Αντιγόνην; 
΄ ’ ͵ λ ῃ 
ΣΩ δύστηνος, καὶ δυστήνου 

ιν / 3 3 ! 

πατρὸς ᾿Οιδιπόδα, τί ποτ’; Ὃν δή που 

σέ γ᾿ ἀπιστοῦσαν 
. ’ ”/ ’ 

ποῖς βασιλείοισιν ὤφουσι νοµοίς 
Αν 3 ’ ῃ 

και ἓν αφροσυνῃ καθελόντες; 

--[νν-»ν-ἰνν- 

»ν-|--||-ν-]-- 

--]--[--]ν»- 
"ν-]νν-ᾗνς-|-- 

.ν»-|-- 

"νυν ν-[νε 

-τᾖκ-[γ]ν-]-]ν- 
ο. 
.-ν[-λτ[-]ν- 
“«]θ-[--ἷν-[--]-- 
.«Ικτ[ν-]»-Ιμ-Ιν- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕ, ΑΝΌ ΕΝΑΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 
/ / 

Μήτε γενοίτο παθέστιος ἔμοι, όπε Φθόνων {σον, ὁς ἔρδει τάδε, Α μιφίνοω ες τόδε δαι(κόνιον 
΄ δν ’ 

τέρας. Τ]ως, εἴδως, αντιλογήσῳ τήνδε ουκ είναι παίδα Αντίφονην»  δυστήνος, και Οιδίποδα, 
΄ / 

δυστήνου πάτβρος, τι πότε» η που ουκ αφούσι σε γε απιστούσαν τοις βασιλειοίσι νόρκοις, καὶ 
θ / / Β ΦΥ “Ἡδ / ψ ε / , ς / / 

καθελὀντες εν αφβόσυνῃ, ΦΥ. Εῑδε ἐστι εκείνη Ἡ εξειροάσμιενΏ το ἔθγον. Εέλομκεν τήνδε 3απ- 
/’ / / { / 

τούσαν. Άλλα που Ερέων» ΧΟ. Αψόββος εκ δόµκων ὅδε πέρᾳ εις δέον. Κ.Ρ. Δετι ἐστι; Ποία 
ῃ /’ 

Σύμωριετρος τύχη πθὸ-εεη» ΦΥ. Αναξ, ούδεν ἔστι απώμιοτον ββροτοίσι’ 

ΦΥ. “Ἠδ᾽ ἔστ᾽ ἐκείνη τὀῦὔργον ἡ ̓ ξειργασμένη. 

Τηνὸ᾽ ἐίλομεν 9άπτουσαν. ᾽Αλλὰ ποῦ Κρέων» ὅθὸο 

ΧΟ. “Οδ ἐκ δόµων ἄφψοῤῥος ἓις δέον περᾷ. 

ΚΡ. Τί ὃ' ἔστι; Ποία ξύμμετρος πρὀύθ” τύχη; 

ΦΥ. "Αναξ, βροτοῖσι ὀνδέν ἔστ᾽ ἀπώμοτον' 

ΤΗΑΝΡΤΙΑΤΙΟΝ. 

ΜαΥ ο πο Ὀ6 απ Ἱηπηαίθ ΨΙ]ι πΠ1θ,---ΠΟΙ ρο8β688εἆ-οΓ-θεπέϊπιαηίς ία 
64Π16, Υ10 αοίς (πας 
[{οοὐ πρ αὐγαρί[ψ οι. ] 1 απι-ἵπ-ἀουδί αἲ ἐπ15 ππτασυ]οις ρτοςἵ- 

ϱ6Υ. { (ασῖπο ωϊσίζζη. ] Ἠουγ, Ιπογΐηρ Ἰ6ν, ο8η 1 πιαϊη(αῖη (μα θΠ]ς 16 
ηοί {πε πια]άση Απάσοπόζ [ Τηε}γίποςςο ἵδ δ6εη αὔωαποίπρ, α ΡΥΙδΟΠΕΥ.] 

ΟΠ! υγείο]ιεἆ-γγοπαβη,----θπά 6ρτυης ἄοπα ἱάΐρας, α ντείς]εά {- 
ελευ,---]ιαί 15 {116 ενοτ}ὸ Βιτε]Υ πο {11εγ ατε ποί ]εαάίηρ {Ἠεε Πανίηρ 
τοἙ]1γ ἀδορεγεά (ἶε τογα! πιωπάαίες.---θΏᾱ Ἠλανίης φεἰσεά ἴ1ιεε ἵη {1ιε- 
{γαη1ο-Θ{επιρί ! 
άσαηρςμΑν. [ Επίεγίπρ---ωβί]ι πιζροπὲ ας μῖς οαρίδοε. | Τη5 ἵβ εἶιε ᾿ 

πν]ο-ντοισῃί ἴἶιε ἀεεά |---Ί/ε οααρ]ί πες Ὀυσγίηρ Ππα! Γ απαοισίη. ] 
Ῥαί γνπετε ἶ5 Οτόομ2 ΓΤ16 ης 15 δ6επ αζναποῖπρ.. ] νο 

Ο0ποχῦ5. Πη-τείατη-ρασ]ς {γοπα {λε Ρθἱαος---Ἠε οοπ16ς αἲ {ἶιε γεαπῖ- 
βἱ{6-πιοππεπί. [ 6γέοπ επέεγς. ] 
Όπεον. Βυΐ γγμαέ ἶ5 11 γαι οοἰποῖάεπέ οφποε Ίμ5 οσουετεά 
άυλπυβμΑν. Ο Ιπο,- πολης οὐβ]ί {ο ϱε ἀϊδανουγεά ΡΥ πιοτία]ς: 

Ραΐ, αιιέ βοιήΒί μὴ ὃν τήνδ᾽ ἔῆαι, Ἠληο πῶς 
ἵπ ὅπως πιπάπάαπι ρα(άν],---αί πα {άη- 
έὗπα πορά ο τεπιαµέτεί.”” 

984. Ἔνγο οὔμεν τεαάΊηρδ αγε:----ῄδ ἔστ' 
ἐκείν ἡ τὸῦεγον ἐξειρῳασμιένη, Ἀπά Πδ ἔστ' ἔ- 
κείνη τοῦθφον ἐξειεηασμκένη. 

387. Μαγ ο] άοπς σἶγε δίκη {οΥ τύχη. 
Τ]ιο βεηδε ἵς:----/7λαί ἐποίάεπέ Λαδ οεοΣ- 
γεᾷ 8ο ορρογέωπεῖψ το({ ΙΨ αγγΊυαϊβ Ἐτ- 
{ατᾶί 188 ποίᾳ ξύμιμετρος πεὀύθην τύχη. 

375. ἐμοὶ παρέστιος, Η{εἵα11γ, α δίαλάε} 
ὂ ιν ἠεαγί/ ΟΥ Πγε-δίάο. 

376. δαιρκόνιον τέρας τόδει Η{εΓΑΙ1Υ, {5 
ἀουζἱαὴ ργοςἱρη----έλίδ δρεγ πα} Ωἱ (απά 
οοπδεαπεπ{]γ Πήγασος) Γ/)εΙόΠΊΕΠΟΛ. 

278. Ενίατά{ βηἆς στοαί {αι]{ νν(μ {πα 
Ώθρα{ῖνε ὂυκ Ώθίοτε εἶναι, Ῥαΐ (85 Βο]αςίαοΥ 
αιά Ἠεγπιαῦῃ οΏδετνε,) ο]1εατ]γ ψηλοί 
οβ166. Ἠϊ5 ννονάδατε: εκ αναςῖ δε’ππό- 
η]5 {πάρ]ε ὂνκ ἀπίε ἔἶγαι ἂνί αΏόβδε ἀεβέ- 
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ψΨεύδει γὰρ ἡ ̓ πήοια τὴν γνώμην' ἐπεὶ ιν μι 

σχολῇ ποθ᾽ ξειν δεῦρ ἂν ἐξηύχουν ἐγὼ, 990 |»-Ιν-[--Ιν-]--ίν- 

ταῖς σαῖς ἀπειλαῖς, ἀῑς ἔχειμάσθην τότε. --ιν-]{--»-||--ἰν» 

ἸΑλλ’, ἤ γὰρ ἔκτὸς καὶ παθ᾽ ἐλπίδας χαθὰ --Ίν-]|--ίν-Ι»-Ι-- 

ἔοικεν ἄλλῃ μκος ὀυδὲν ἠδονῇ» «-[ν-[--]ν-ν -ἰν- 

ἥκω, δι ὅρκων καίπερ ὢν ἀπώμοτος, -"-[ν-[--ἱν-[ν-ἰνν 

κόρην ἄγων τήν”, Ὦ καθευρέθη τάφον 990 |ν-|--[--Ι--Ιν-ἰ»- 

κοσμοῦσα. Κλῶρος ἐνθάδ ὀνκ ἐπάλλετο" τν {ν-{ν-ν-ίνν 

ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἐμὸν 9ὀύρμαιον, ὀυχ ἄλλου τόδε --[ν-[--]ν-[[--νν 

Καὶ νῦν, ἄναξ, τήν» ἀντὸς, ὧς Φέλεις, λαθὼν, --]-- [--ιν-ί--|-- 

καὶ κρῖνε, κἀξέλεγ χ᾽ ἐγὼ δ᾽ ἐλεύθερος ντ] Ινςνκίνν 

δίκαιός ἔιμι τῶν» ἀπηλλάχθαι κακῶν. ος ον -[ν-ν-ν-[--ι-- 

ΚΡ. "Αφεις δὲ τήνδε τῷ τεόπω: Πόθεν λαδών; --]-- [ν-(ν-ΙΙν-ἰ-- 

ΦΥ. “Αύτη τὸν ἄνδρε᾽ ἔθαπτε' πάντ᾽ ἐπίστασο. --[ν-{ν-ἰν-/Ι--]νν 

ΚΡ, Ἡ καὶ ξυνίης καὶ λέγεις ὀρθῶς ὦ Φής; --ιν-|:--Ιν-||--ἰ-- 

ΦΥ. Ταύτην γ΄ ἰδὼν 3άπτουσαν, ὃν σὺ τὸν νεκρὸν --Ίν-][--Ιν-[ίν-|ν- 

ἀπεῖπας. Αθ ἔνδηλα καὶ σαφη λέγω; 405 .-]ν- |--]»-ιΙν-Ι-- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ. ΑΝΡ ἘΝάΡΙΡΗΠ ΑΟΟΕΝΤΠΤΑΤΙΟΝ. 

Γας” 3 επινοία ψεύδει την ψνώρην᾽ ἔπει έγω αν εξ πώ χουν σχόλῃ πότε ἥξειν δεύρο, ται: σαι» ᾱ- 
πτείλι 9 ἅις τότε εχειμιάσθην. Άλλα, γαθ ὃ χάθα έκτος και πάρα ἐλπιδᾶς εοίκε οὖύδεν καἤκος 

άλλῃ Ἡδονῃ, ἥχων καίπερ ων απώμιοτος δία ὁ όρκων, άγων τῆνδε κόρην, ἡ καθεύρεθη κοσμκούσα 
τάφο». Ελέροε ἔνθαδε ουκ επάλλετο" ἄλλα τόδε το ἑθριαίον ἐστι έρ. «09» ουκ άλλου. Καινυν, 
ἄναξ, αύτος λάξων τ τόνδε, κο κθίνε, ὧν θέλεις, και εξελέφχε᾽ δε έγω ελεύθε ερος είμκι δικαίος 
απηλλάχθαι τώνδε κάκων. Κ.Ρ. Δετω τεόπῳ άγεις τήνδε» ]όθεν λάβων» ΦΥ, ᾿Αύτη εθάπτε 
τον ἄνδρα᾽ επίστασο πάντα, ΚΡ. Η και ξυνί ηδ και όεθων λίφειν ἅ θῃς5 ΦΥ. Ίδων Φε ταύτην 
ναπτούσαν τον νέκβον όν συ απείπα». ΄Αβα λέγω ενδήλα και σάφη» 

ΤΠΑΝΘΙΛΤΙΟΝ. 

{ου ]α{ου-ἰπολπαίίοη Ὀε]]ο ένο Ιπίορ{ίοπ: δἶπος 1 νγου]ά Ίανο ροβῖῖνο- 
Ιγ-ανειτεά, ναί { νγου]ά Ἠανε Ῥεοπ νηΙΗα ε1ουνπεςς ΙΤ ηαά ενου τείυτπεά 
Ἠέ]αν, Ώεσαιιδε ος (γ (ωτεαίς, ΡΥ νε 1 ννας (πε επάφησογαά. 

Βα, ({ου να 1οΥ γ]ΙοἩ 15 ουετ απά αΏονε {Πο Ἠορες θεα πο Γεβεπι- 
Ρίαποο ἵη ΡτοΏ{ηϱες {ο 4Υ οἵ]ιετ ρ]εβδιγε, ) 1 απα οοππε, (ενοη-ἴποιρ]ι 
Ρεΐης ριεάρες-ίο-ί]ιο-οοπίγατγ ΡΥ οα115;) υηπαῖηα μής νὶτοίπ, νγ]ιο Ἰα5 
Ρεεη ἀείεοίεά αἀοτπίπρ {ο {οπιβ. Τϊα ]οί Ίετο γ/α5 ποῖ βλακοπ: δαί 
ειχε ρτῖζε ἵ5 πιῖπε, απά ποπο οίπαι”5! 
ΓΗ α ἴσω δοωυ.] Απά πονν, πιγ Περε, ἆο (οι (]ιγςε][τοσσϊνίης Ἡει, 

Ροῖ]ι αιιεείῖοη Ἠθς, α5 οι Ρ]οαςοςί,---απά οοηνῖοί Ἠου:-- ιί 1 υείηρ- 
εχοποταίς απι ἀρροινῖης οΓτε]οαᾶςε ἔγοπη {εςε εν!]! 

Οπεον. Βιΐ ο π]αί αοσοιηί ἀοδί ίποι Ὀυἱηρ πετρ Ί/πεποε (αἰΐης 
που ἀὐΑπΡΣΜΑΝ. [ΓΗ/Π1 ωαγπιίή.] Θπο ννας Ῥαχγίηρ πε πηαΏ:---ἴηοια 
Κποννεςί ἴ]χο νο]! 

Οπεον. Ατίίλοι Ὀοίμ οετίαίη-οξ, απᾶ ἀοδί ίποι εοττγες!]γ ἀε]ίνετ, 
ναί έλοι δαγοδίὈ (40ΛΕΡΑΜΑΝ. Ηανίης νογῖ]γ 5εεπ Ἠεν Ῥυχγίης {ια 
ἀεαά-ροάγ ννΙοΠ εἶχοι Ἰαάςί Ιπιετάϊοιεά. [1111 εαγπεδίπεςς.] Ἀρεαίς Ι 
εἶεατ]γ απ ΙπίαΠ1βΙΡΙΥ 2 

989, ψεύδει τὸν γνώμη» επθιυς {λε )ιάρ-| 405. ξυνίπε,---θἲς ρα εόάϊοαπα γός(ὁ : 
Πιοηὲ {ο 6 ι07ΟΠΡ ο---ἐπίνοια, Φιαίιγο αεἰῖ- | 41, ξυνίεις: Βτάποκϊας, ξυνιεῖε ᾳυαπη Γόχ- 
δο)α[ἴοη--- ο ζεοΓ1ο)ι--- [1ου ιουιςἠ1. ππαπα, Α{Ποῖ» ΏΟΠ αδατρά{αηι ό5εα, ἀόσοί 

097. ἕθμκαιονν 1ο, [οι Ἡότηλὃς,--- {0 Ροιοόπας αά Οτόδίεπα, 141. ΕΠΕύΠΟΤ, 
Ἄνλοδο Ἰήλάνο5ς 1 ννας αδοτίρες, νε 404. Ἐοτ Ιδὼν, Α]ά115 Ίχας ἴδον » Ὀαά1γ. 



26 406. 
Ν - », 

ΚΡ. Καὶ πῶς ὁρᾶται κἀπίληπτος ΣυβέθηΣ 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

-εἰκ-|--ἰ--Ι--ἰ-- 

--ἰν-{»-|--Ιν-ίν- 

--[ν---Ι»-|--ἰ-- 

--Ίν-{--ίν-ι-ς]-- 

ω ” 2 4 | 

ΦΥ. Τοιοῦτον ἦν τὸ πρᾶφψμ” Ὅπως γὰρ Ἠκομεν, 
Ν υ λ νν 415 ο. / 

προς σου τα είν εχειν επηπειλημενου 
.ν , ’ Ἱ] ρω ΔΝ 

πασαν πογιν σηθαντες» η κατει χε τον 

νέκυν, μυδῶν τε σῶμα γυμνώσαντες ἐῦ, 410 Π--ἰ--|--ἰ--[--ί-- 

καθήμεθ᾽ ὤκρων ἔκ πάγων ὑπήνεμοι Ἅ-ιν-|Ι--ΙκςΙν-ἰ»- 

ὀσμὴν ἀφ᾽ ἀυτοῦ, μὴ βάλοι, πεφευγότες, --ἰ--[|--Ι--ΙΙ--Ι»» 

ἐγερτὶ κινῶν ἆνδρ᾽ ἀνὴρ ἐπιῤῥόθοις --[ν-|(--(-ΙΙ--ἰ-- 

κακοῖσιν ἐί τις τοῦ» ἀφειδήῆσοι πόνου. «τν |[--ίν-||--|-- 

Χρόνον ταὸδ ἦν τοσοῦτονο ἔς τ΄ ἓν ἀιθέρι 4:15 -]ν-ν-ἰν-Ιν-ἰ»ν 

Μα δρικαπεστη λαμπεδε ἡλίου κύκλος ην. 
καὶ καῦμ. ἔθαλπε' καὶ τότ᾽ ἐξαίθνης χθονὸς, --Ίν-/Ιν-Ι»-||--Ι»» 

τυφὼς ἀείρας σκηπτὸν, ὀυράνιον ἄχος, Ὕ-]ν-]--{ς]Ιννν]νν 

πίµπλησι πεδίον, πᾶσαν ἀικίζων φόδην «-ιννν]--ίν-|--|-- 

ὕλης πεδιάδος" ἐν ὃ) ἐμεστώθη μέγας 420 --]κν κ» -ἰ--||--ίνν 

-ε]ντ[τ-]-τ[--]»ν 
ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΟ ΑΝΡ ἘΝΟΙΠΙΡΘΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ. Και πως ὁθάται, και ἐύρεθη επιλήπτος» ΦΥ. Το πράφµκα ην τοιούτον' γάρ ὅπως ἥκομριεν, 
επηπειλήκκενοι τα εκείνα δείνα προς σον, σηθάντες πάσαν κὀνιν Ἡ κατείχε τον νέκυν»τε ευ φυ- 
μνωσάντες (κύδων σώμκα, καθήµιεθα ὑπήνεμκοι εκ ἄκρων πάγων, πεφεύφοτες ὀσριην ἄπο ἁύτου 
Α.Ἠ βάλοι, ἄνηρ εγέετι κίνων ἄνδρα κακοίσι επίθῥοθοις, εἰ τις αφειδήσοι τούδε πόνου. Τάδε ην 
τοσούτον χβόνον ες τελάμπρος κύκλος ἥλιου κατέστη εν μέσω αΐθερι, και καύμια εθάλπε᾽ και 
τότε εξαίφνης τύφως, ουβάνιον άχος, αείθας σκήπτον χθόνος πιμπλήσι πέδιον, αικἰζων πάσαν 
φόθην πεδίαδος ὕλης" δε κκέγας αίθηῷ ενεµκεστώθη’ δε ρκυσάντες εἴχομκεν Φείαν νόσον. 

’ 

ἀιθήρ μύσαντες ὃ) ἔίχομεν νείαν νόσου. 

ΤΗΛΝΡΕΑΤΙΟΝ. 

ΟΕΕΟΝ. Απά ἩοΥγ ἵγα8 δἶιε 66εη,---απά ἀϊδοονετεά {ο Ρ6 εηραρεἆ-ίπ- 
σιε-ασοίρ 
σΑπγςΜΑν. ΤΗ6 οἰγουπηδίαηςςε γ’α5 οη-(Η18-ήδθτ----έ Γον ωᾖεπ 

οαππε, ἐιγεαίεπεα των ἐλοςε μα τν ὂή 4οι,--- λαυῖπρ δωερί α- 
να αἰζ έᾖε ἄιιδέ ᾽ωήοᾗ οουεγεᾶ Ίλια αοΥ}5εΕ, απἆ /αυΐπρ ἐογοιρηίη ο γ{ρέ 
ἴλε οἴαπιπιη δοάψ, ωε δαξ ἆοωπ {ο {λε ωἰπάζωαγά 14ροη ἔᾖε διπιπιζές οὗ {με 
}1ῇ]5, αυοἰα ερ {νε σίεποῖι Γγοπι 5, ζεοέ 1 οι] γέαοᾖ 5, πια ᾖεεπ[η οιδ- 
πρ πια των θ1({εΥ Γπυεοίτυες,---1{ απ οπε 61ιοδε-έο-δε-εραγίπρ οὗ 5 [α- 
Φον. Τ]ἱ5 ἰαδίεᾶ 5ο ἴοπρσ α Εἴπιε αδ, 110 {ο ὀγιῤζίαπί ογῦ ο{ ἐλε δι ᾖαα- 
ίαζεπ-τίδ-ίαίζοπι γι ἔ]ιε πι]ᾶςέ οί έλε {1Υπιαπιεπέ, αιά {ᾖε ᾖεαί ωα» εγυῖᾶς 
απα {λε ο/-α-δμάάεπ α ωλέγζυϊπά, (ρεοί οἱ έλλε αἴπιοςρ]εγε,) Παυῖπρ γαδ- 
εα έ5 ῇ1οιδ-οοπιπποίζοπ Ίγοπι έλε ϱγοιπα, ᾗ]]5 ἴ]νε ρἰαῖτι, οπιδέῖιρ αἰῖ {νε 
«Γοὔασε ο/ {λε σγζυαπ 7ογεσί: απ {λε αρασῖοιδ αἴγ πυαδ σἱι[]εζ-αραῖη ωδή 
αμδέ ε---διιἱ )(ἴηρ-οιγ-ΕΨεδ ωε επάιιγεὰ {Πε ἠεαυεπ-δεπί ρίαριιο. 

406. Ἐου ἑυρέθη Ἐτ[ατάί Ίαν ἠρεθη, Απιά | τεπος οΓΗΕΤΙΠΙΔΠΗ. Εγίατάί απάδοπ]θο- 
Α]άῑ5 ἠυρέθη. Τε Θοπο]αςί, 1έ 86εεπῃθ, π]]- 
βίυοά {λε 56Ώ5ε {0 Ὀ6:----ποίω γβόπῳ συνελά- 
(6εσθε καὶ κατειλήφατε ἀυτήν 5 

409, ΗΘΓΠΙΑΜΗΏ 1η ἃ ηοίθ ΟΠ 1] νειβα 
νυτ](ος Οναδ----ε 1η γνέτΏῖς ἤ κατεῖχε τὸν νέ- 
κυν, αγ άσμα] νότβατα Ε{πΙ6Π5 πιέῖς σότίὸ 
αὐτῖρας πιο]όδίμ5 ο5ί. Νόδοῖο απ βοτ]θόη- | 
ἀπ δΊέ ᾗ κατεῖχετο νέκυς. 

411. ὑπήνεριοι, ποί ορβοβεΏ {ο {θα ιοἱπά, 
412. ἀφ᾽ ἀυτοῦ, ΠΕΓΑΙΥ, Γγοηι ἔλαί-δεί[: 

1ῃ δεγεταὶ ΜΑ95. ἴΠε τεβᾶ]ηρ 15 ἀπ᾿ ἀυτοῦν 
8ρρτονεά Ὁγ Μιρτανε, (1 πε οοπομῖ- ] 

ύλνεΓ5 Ώανο βάλμ. 8, Ἰούνενετ, Βγαπς]ς 
εοΠάθπιης, Μαδρίαγε ας σν6υ {πε σοη- 
βίγις(Ίοη {0 Ὀ6:----πεφευφότες ὀσμκὴν ἄπ᾿ ἂυ- 
τοῦ, μκὴ βάλοι----Γαρίέπίε» οὔόγεπι έ)μς, πι 
Λος Γεγέγεί----αυοἰα πρ έλο δηιεἰ1/οπι Λία, 
λαέ 1ΐ «/)ιοιι]ά ιοί με 15. 

418. ὀυράνιον ἄχος, Πίετα!]γ, ἄέγίαί ρεοέ 
οτ ρίας ιο ο/ ἐᾖε δΑΥ.---Ετατάὐς ἐΓαηδΙ8- 
ἄοπ 15, « {προς Ιάζµηι.”” 

419. πᾶσαν ἀικίζων φόθην ὕλης πεδιάδος» 
όπιπεηι ϱίιδαπις οόπιανη »ήζυα οαπιφέδἰγὶς, 
1. 6., όηπεπι ΠέΠιο} 15 ΡέγἱηΣ/{όπά6ητ. 



ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

Καὶ τοῦ» ἁπαλλαγέντος ἔν χθόνω μακρῶν 

ἤ παῖς ὁρᾶται, κἀνακωκύει πικρᾶς 

ὄρνιθος ὀξὺν φθόγγον, ὡς ὅταν κενης 

ἐυνῆς νεοσσῶν ὀρφανὸν βλέψῃ λέχος. 

Ούτω δὲ χ᾿άύτη, Ψιλὸν ὡς ὁρᾷ νέκυν, 

γόοισι ἐξώμωξεν, ἔκ δ᾽ ἀρὰς κακᾶς 

ἠρᾶτο τοῖσι τὀῦὔρφον ἐξειργασμένοις. 

Καὶ χερσὶν ἐυθὺς διψίαν φέρει κὀνιν 

422. 97 

-τ]μ[ν-[λ-[ν-]-- 
--]»-]--ἴγ-|--]-- 
ο. 

αρῦ |--]»-[--]--ἰ--]-- 
--]δτ[--ἷν-[--]-- 
Ἅ«θτ[--ἷν-ἴν-ἰ-- 
ο. 
--]δ-]--ἷ--|--ἰν- 

ἔκ. τ) ἐυκροτήτου χαλκέας ἄθδην περὀχου 400 --ιν-|--Ι»-Ι--Ι-- 
”. ή ΔΝ , / 

χοαισι τεισπόνδοισι τον νεκυν στεφει. 
υ Δ 

Χ᾽Ἴμεῖς Ἰδόντες Ἰέμεσθα, σὺν δέ νιν 

αηρώμεθ᾽ ἐυθὺς ὀνδὲν ἐκπεπληγμένην" 
Δ ῃ / / » δα, 

καὶ τάς τε πεόσθεν, τᾶς τε νῦν, ἠλέγ χομεν 
. 

πράξεις ἄπαρνος ὃ) ὀυδενὸς καθίστατο. 

᾽Αλλ) ἠδέως ἔμοιγε κἀλφεμρῶς ἅμα᾽ 

ο... 
--[ν---]ν-ΙΙν-Ι»» 

ο 
-τ[ν-[στ[ν-[σ-]ν» 

455 ---]»-|--]--ᾖ--]- 
ο... 

ΤΗΕ ΟΠΡΏΕΒΟ ΑΝΡ ἘΝΑΙΠΙΞΗ ΑΟΟΕΕΝΤΌὉΑΤΙΟΝ. 

Και τούδε απαλλαγέντος εν µιάκβω χβόνω, Ὦ παις ὁράται, και ανακωκύει όξυν φθόγφον πίκρας 
οξνίθος, ὡς ὅταν βλέΨΊ λέχος κένης εὔνη» ὀρφανον νεόσσων. Δε ὀύτω και ἀύτη, ὡς ὃρᾳ νέκυν 
ψίλον, εξωμώξε φοοίσι, δε κάκας άρα» εξ ηράτο τοίσι εξειργάσμκενοι» το ἔθγον. Ἐαι δίψιαν 
κόνιν εὖθυε φέρει χέθσι, τε εκ ευκοτήτου χάλκεας πθόχου άθλην τεισπονδοίσι χοαίσι στέφει 
τον νέχυν. Και ἥμεις ιδόντες µεμκέσθα, δε εὖθυς συνθηθώρεεθα νιν οὔδεν εκπεπλήγκκενην’ και 
Ἠηλέφ χοµκεν τε τας πρὀσθεν πράξεις, τε τᾶς νυν δε καθίστατο απάξνος ούδενος. Άλλα εμιοίγε 
ἤδεως και αλγείνως ἅμκα" 

ΤΕΑΝΡΙ,ΑΤΙΟΝ. 

πιά ἰῖς Παυῖπο αδαίεᾷ ἴπ [εηρίᾖ οί ἐἴπια, ἐᾖιε πιαῖάεη 19 δεεπ-ἵπ-υἴεω, 
απᾶ σε ἶ5 ωαἰζίις-]οτίήι ἐ]ιε ὀϊίεγ ποίε οὗ έλε Ρἰαϊπίζυς ὀϊγα,----ἴἶκε λε 
{6 θε]ιο[ά» {ᾖε θεά ο{ 1έ5 επερίη πεςί----γε]ῖ ο/ 15 γοιπρ.. 

πιά {λιις αἶδο 5ᾖ6, [ση δε Ῥεγοεῖυεδ {λε ἀεαᾶ-δοάη ὀατε, διιγκί-ομέ 
2ηἱ0 δἱγαἴπδ-ο/-ογίεΓ.---απά ἄἰγείιιζ εµγςες αἰα διε ἱπιργεσαί6 οπ {]ιοδε ω]ο 
ιαᾷ ωγοισ]έ έιε ἀἄεεα. 
πά ἄγν ἄμοί δἰγαἰσλίωυαγ δα ϱοπυεις ἴπ ᾖεγ Παπᾶς,----απα Γγοπι έᾖε 

ωεῦ[;Γασἡῖοπεά ὄγασεπ ο]ιαίῖος, ᾖ1σἠ-ροΐδεα-αἴοᾖι, 5)ιεωϊ(ᾖι ἐγέρ[ε {ὐαίζοπς 
εγοωυᾖπς {λε ἄεας. 
πα ωὲ σεεῖπρ' 1έ υυεπίέ, απ ἰπεπιεαίαίεἶψ δεἰκεαῖ εγ---ἴπ ποωυϊῖδε αρραίζ- 

ἰεάς--- απά ως αοοιδεᾷ ΕΥ δοίᾗ ο/ έ]ιεΤΌΥπιεγ ἀοΐπρε, απ οί έλοδεποω.--- 
απᾶ 56 Ίωα» {λε ἀἰδοτωπεγ οί ποἰλίπρι” 

Ῥαΐ ππίο πιθ-αί-]εαδί (ῖ5 ἶ ρ]εαδίηςσ απἆ ραϊηΓα] αἰ-ίΠε-βαππε-ίἴπιε: 

422. Τηο ρ]οξδατῖες εχρΙ8ΙΠ τοῦ» ἀπαλ- 
λαγέντος ΤΙΡΗ{ΙΥ Ὦ}, τοῦ σκηπτοῦ πεπαυµέ- 
νου, {ο 0 Λἱγ (ιά ΟΥ ἐοπιροςί Λαυΐπρ διῦ- 
φἰα ο :----ἓν χθόνω μκακρῶ» ἵπ α ἴοηρ' ἐἶπιο ΟΥ 
1ο α ϱγεαέ ολο. 

420 ----4. πικρᾶς ὄρνιθος ὀξὺν φθόφφον, ἐν 
δΆγΗ1 υοἱος ΟΥ 1} Η11 φοιὐιά ο/ έλα δο}ΥοιΟ- 
/1 ἶγα. Μαδργανε ἵπ ἃ ποῖθ ΟΗ πικρᾶς ὅς- 
νθης, ΠιοόΦἰ«9 υόζμ0γ1δ, ΘΧΡΓΟΣΔΟΝ Ἰ]πιδο]Ε 
Ονας: ἑέ αμ] δὲ ρταότοτ Βόρ]ιοσ]οπι ]οσί- 
{15 οἳξ, πόπῖπεπα πόν].”Ὀ.ΒηΙ]ατ]γ, Ἰπουν- 
ενος, ἵη {πε Κῑπρ Ράϊρις, νουςο 82, ἡδὺς, 
δισθεί, ἶδ οπιρ]ογεᾷ Ἰπ (Ίχε 86Ώ56 ΟΕ" ζαό- 
ἐ5, οψοι9.’”. Αὔονθ, ἴοο, ἵπ γειςε 12, ἵί 
Ἠ85 ΠΕΒΤΙΥ ἴ]ιο 5.πΠο ΠιεΘΠΊΗᾳ. ν 

4950. ΕΟΥ χαλκέας ΠΙΑΠΥ ΜΒΕ, απά εᾱῖ- 
Πομς Ἠανε χαλκέως,---Ραΐ Ῥαά1γ. Ετεατάς 
Ἠα5, νι στοαί οοΓγοςίπο»ς, σῖνοι {ο »ὶς- 
πΙΠοα{ἶοη ΟΕ ἐυκροτήτου {ο Ὀθ. « πιάζ{εο ὁέ- 
πὸ ἐπαιγάέἶ :᾿'----ἄρδην, ΒΙΠΙΡΊΥ, ά1{ὸ, Μἱςἠ- 
ἰψ, Ὀα{ ννε πιιιδί υπάογρίαπά 5οπ]ο ρατίῖ- 
αἴρ]ε, δαε} α5, 'δΗδίάίο.---γαἰφεα ΟΥ ροἱδ- 
ο,” ἴο οοπαρ]είε {]ιε 58156. 

45]. χοαῖσι τεισπόνδοισι,--- το (1 {ἐδα(ἷ- 
018 ἐγἱεο-ροιγες, ----οἳ πιϊ]]ς, ννῖπς, απιά 
ἨοΠογ: 56ο {ιο Οτόςίὃ5 ο  Εαήριάδ»,νοεγ. 
115 :----στέφει, 8/6 Υ0ἱ518 ΟΥ ΛΟΛΟΥΝ. 

406. Τπε Βο]ιο]ίανί”5 Ἱπίαχρτοίαίῖοη ο 
ἐλὴς 1η ἵδ:----ὁμμολογούσης ἀντῆς ἡδέως καὶ 
ἀλφγεινῶς ἤχουον. 
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9 4 3 3 8 ΄ »” , 
τη μεν γαθ αυτον ἔκ καχων πεφευγεναι 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

9 Ἱ ’ 

Ἠδιστον, ἔς κακὸν δὲ τοὺς φίλους ἄφειν, 

ἄλγεμον. ᾽Αλλώ ταῦτα πάνθ) ἥσσω λαθεῖν 
ΐ ω) ιο) ’ 

ἐμοὶ πέφυκε τῆς ἔμλς σωτηθίας. 440 
8 

ΚΡ. Σὲ δὴ, σὲ τὴν νεύουσαν ἐς πέδον κάθοι 
ΔΝ Ἆ κα ώ Ν ὃ . ’ ὃ 

φης) η καταθνη Μη 9εὀρακεναι ταδε» 

ΑΝ. Καὶ φημὶ δρᾶσαι, κὀυκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. 
λ «8. ’ ] Ν σ / 

ΚΡ. Συ μεν κομ.έζοις ὤν σεαυτον) δέλεις, 

ἔξω βαθείας ἀιτίας ἐλεύθερον. 4460 
ΔΝ .” - λ 

Σὺ δ, ἔιπέ μοι, μὴ µΏκος, ἀλλὰ σύντομα, 

Ίδης τὰ κηρυχθέντα, μὴ πεᾶσσειν τάδε; 9η ηξυχ, μπε ᾿ 
” αν» 1! κ Ἀ ὡ ο. 

ΑΝ. Ηὸδη τί ὃ ὀυκ ἔμελλον ; Έμφανη γαρ Ἀν. 
ἃ ρω 

ΚΡ. Καὶ οἼτ᾽ ἔτόλμας τοὐσὸ ὑπερρ αίνειν νόμους 

450 ΑΝ. Ὃν φάρ τι µοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε, 

««ἰγᾖ»-]ν ε]ν-]»ν 
--]σ[ν ντ]ν-]ν- 
ο... 
.. [γεν -ἰμ-[--ίν- 
.-|ντ[--]ν [ν-]ν- 
--]ν[--]ν[μτ]»» 
-τ[γτ[- -ἰλτ]--]ν- 
“.]ντ[ττ[μτ[ν-]ν- 
--]γ-[--ἰμτ[ν-]»ν 
.-]ν-[--μ-[ν νι 
-τ]μ[ «ντ [στ]»ν 
ο 
--[»]--[έ-[--]ν- 
--|- -ἰ----ἰ-- 

. 

α) , - ΄ ο” / 

ὀυδ᾽ ή Σύνοικος τῶν κάτω «εῶν Δίκη, --]γτ[-]--]-]ν- 
--[ν-[--]ν-ἴν-ἰν- 

τηξΕ ΟΒΌΕΗΕ, ΑΝΡ ΕΝΟΗΠΙΡΗ ΛΟΟΕΝΤΟΛΑΤΙΟΝ. 

γαρ το πεφεύφεναι µ.εν εκ κάκων αύτον, Ἠδίστον, δε άγειν τους φίλους ε5 κάκον, αλγείνον. Ἑ- 
Κάοι ἄλλα πεφύκε λάθειν πάντα ταύτα ἤσσω της ἔκιης σωτήρια». ΓΡ. Δη Φῃς, η κατάρνῃ σε 
κ. δεδράκεναι, σε την νευούσαν κάβα ες πέδον, τάδε; ΑΝ. Και φήμι Ἀθάσαι, και ουκ απαθ- 
νούμαι το µη. Κ.Ρ. Συ (κεν αν κορίζοις σεαύτον, ᾗ Σγέλεις, ελεύθερον εξω βαρείας αίτιας. Δε 
εἶστε (ΚΟ συ, («η (κήκος, ἄλλα σύντορια, ᾖδης τα ἐηρυχθέντα, (ΚΩ πθάσσειν τάδε» ΑΝ. Ηδη" 
δε τι ουκ εμκέλλον» Ταθ ην έμκφανη. Κ.Σ. Και δήτα ετόλριας ὑπερθαίνειν τούσδε νόριους 5 

ΟΙΑΝ. Γαβουτι ην Ζευς ὁ κηεύξας τάδε (οι, οὖδε Δίκη ἡ ξυνοίκος των Νέων κάτω, ὃν ὥξισαν 
τούσδε νόμκους εν ἀνθρωποίσι. 

εἰ / 3 » / ε{ / 

οι τούσὸ Εν ἀνθρωποισιν ὠθισαν γο[0ύ5. 

ΤΕΗΕΑΝΡΘΙΤΑΤΙΟΝ. 

{οἵ {ο ο8οαρε ἱπάσαά {Γοπῃ 1115 πηγΡα]{, ἵ5 πιορί διγεεί, Ριί {ο Ὀεῖης (ενας 
Ἰπίο πΙς{οσίαπθ, στῖενους. Το πης, Ἀούενες, Πί-πα(ατα]]γ-αρροετίαίηδ {ο 
οοηρῖά εν ϱ11 ένεςε-(Πίπρς ο-]εβθ-ἱπιρογίαπος (απ πηῖΏθ ΟΥ/Ώ 5α{οίγ. 

ΟπΕοΟΝ. [1Ηο5ἱ δίεγπίη τπἰο 4πίόροπὲ.] ΝΟΥ ἀοδί οι «οη{ςο8ς,----ΟΓ 
ἆοδί ύχοα ἀ4εΠΏΥ εἶναί έἶλου ρεγ{ουπιεάςί (οι ιοί ατί Ιου ης (1γ Ἱεαά 
{ο ια στοπά,) (ποβθ-αοί5 2 ο 

ΑΝΤΙάΟΝΕ. 1 Ροίμ οοη{εεν έ]ιαί 1 ἀῑά, απά ἀεπγ ποί Παγίηρ ἆοπε Ρο. 
Ο0πΕον. [Το λε (ιαγάσπιαπ.] Τλοι πιαγερί Ἱπάσεά (ακο {1γδεί{ ο, 

νγΠ]οἩ ενατ ν/αΥ οι γη], έτεε {χοπι {1ε ΏεανΥ αοομβα(Ίοη. [Το πίή- 
σοπδ.] Βαι εε]] πιο έποι, ποῖ ἵη-α-χοιπά-αΡοιέ-γαγ, Ῥιί ὈΙεβΥ, ἀῑάςί 
ἴποι ΚΠουγ-οξ εἶιε ρτος]απιαίῖοα---ποί {ο ΡεΓίοσπι {λοβε-σέος 2. 

ΑΝΤΙαΟΝΕ. 1 ἀῑά Κπογγτ---απά νγ εου]ά 1 ποιὸ ΓἱζαΙπΓιω(η. ] 
Έου ἴε γνας Ρ]αϊη. [ Εαΐ (ιαγάσπιαη ἱοωύη. ] | 

Οπεον. [1πιρασοπαίεἶψ {ο 4πίίσοπδ.] Απιᾶ---5ο εποι Ἠαςί ἀσνεά {ο 
(Γαηβστθςς (Ίερε {π]αποοηδζ 

ΑΝΤΙάΟΝΕ. [4ο6ἱ ρεγέζψ απιά οοπτηπαεἴοιμοί.] ΤΟΥ 1ὲ ν’ᾶ5 1Ώ ποννῖςε 
Σ4ρ]ίογ νΥμο Ρτοσ]αϊπιεά ἴπεια {ο πης,---πος ο) αδῆοε, ἃ τεδἰἀεηῖ γη] έλε 
οάς δε]ονν, ----γΙιο εδίαὈ]ίδ]μεά (ἶχοβ 14ΥΥ5 ΑΠΙΟΠΡ ΠΠΕΗ. 

497. τὸ μὲν ἀντὸν πεφευγέναι, {ᾖο οολκὶ-ἰ 441. Ὀταποχκ απιά οί65 απάεγβίαιἆ σὲ 
ἀεγαίίον {γοίᾖι οί Λαυΐπρ Π/δεί/ εεοαφεᾶ. | {ο Ώε ϱονειπεά ΡΥ καλῶ, ἄνακβίνω, ος 8016 

459. Ἐτιποῖς 84Υ5 ---ταῦτα πάνθ, 601 - βΙπΙ]αΥ ών μι 1 νιενν Ἱί α5 {11ο αεειδᾶ- 
οίπηϊι5 αὰΠ1 νί]ρὺὸ πάντα ταῦθ. Ὑεί Ἑτ- | νε Ὀείοτε δεδρακέναι. 
{αγά! τοίαῖη έἶια ν]ραίο τοαάΙπρ. Ἠει-| «446. μὴ μκῦκος, θέ τοέᾖ ϱγοζἰώζίή. 
ΠΙΘΏἨ ννγ]έςς Ἱγοπίσα]]γ 5 {ο]]οννό: « πή- | 453. τούσδενόμιους, Υἱ7., γάπτεσθαι τοὺ: 
ΓΗ Ργο/[ός{ὸ Βγάποκιὶ Ππά(οἵαπι, νεκροὺς, αί γόείὸ Βο]ο]λάκίε», ΒΚΟΝΟΚ. 
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Ουδὲ σθένειν τοσοῦτον ὠόμην τὰ σὀ --[--ι»-]»-{ν-]νν 

κηρύγμαθ’, ὥστ᾽ ἄγραπτα κἀσφαλΏ νεῶν --]--»-ἰν-Ι»-ἰ-- 

νόμιμα δύνασθαι 3νητὸν ὄνθ) ὑπερδραμεῖ». 400 Ίννν]--|--ἰν-ΙΙν-ἰν- 

Ὃνυ γάρ τι νῦν γε κἀχθὲς, ἀλλ᾽ ἄεί ποτε --[.-{ν-ἰν-Ιν-Ι»» 

ἕῇ ταῦτα, κὀυδεις ὀΐδεν ἐξ ὅτου ᾽ϕφάνη. --|--(|--|--Ι--Ι-- 

Τούτων ἐγὼ ὀνκ ἔμελλον, ἀνδρὸς ὀνδενὸς --[ν-{»-Ι-»-Ι»» 

φρόνημα δείσασ᾽, ἓν Φεοῖσι τῶν δύοην ----|--ἰ--ΙΙ--|--- 

δώσειν. Θανουμένη γὰρ ἐξήδη, (τί δ᾽ ὀύ |) 400 |--]--]--Ι--]--ί-- 

κξι μὴ σὺ πρὀυκήρυξας ἓι δὲ τοῦ χθόνου --[»-](--κ-!--Ιἰ-- 

πθόσθεν 3ανοῦμιαι, κέβδος ἀύτ᾽ ἐγὼ λέγω" --]ν-[--Ι--Ι--ἰ»- 

ὅστις γὰρ ἓν πολλοῖσιν, ὡς ἔγὼ, κακοῖς --[»-[--ίν-ί--]-- 

ζῃ, πῶς ὅδ᾽ ὀνχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει; --[ν-ν-ίν---]-- 

Ούτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ µόρου τυχεῖν 4605 |--]--]--|--»-Ι-- 

παρ) ὀψδὲν ἄλγος" ἀλλ᾽ ἂν, ἔι τὸν ἐξ ἔμης ιν [ν---Ιν-Ι-- 

μητβθὸς Φανόντ᾽ ὤἄθωπτον ἐσχόμην νέκυν, --]ν-»-!--ΙΙκ-ι»- 

-- Ἀ » η) ’ 
χείνοις ἂν ἤλφουν" τοῖσδε δ᾽ ὀυκ ἀλφύνομαι. 

η 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΠΕ, ΑΝΡ ἘΝΩΙΤΙΡΘΗ ΔΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Ούδε ώορωην τα σα κηθύγμκατα σθένειν τοσούτον, ὥστε όντα ὠνήτον δυγάσθαι ὑπέβλβαμκειν ᾱ- 
γβάπτα και ἄσφαλη νόμαίρια δέων. Γαρ ου τ! ζγ ταύτα γε νυν και ἔχθες, ἄλλα άει πότε, και 
οὖδεις οἷδε εξ ὅτου ἔφανη, ΄Ἐφω ουκ εμιἔλλον, δεισάσα φβονήμια ούδενος άνὺρος, δώσειν την δί- 
κην τούτων εν Φεοίσι. ΓΓαρ εξῄδη Φανούμκενη, {δε τι ου») και εἰ συ µη πβο-εκηξύξας" δε ει 3α- 
νούμιαι πβὀσθεν του χέόνου, ἔγω λέγω αύτο κεβδος' γαρ ὅστις ζῃ, ὡς ἔγων εν πολλοίσι κάκοις, 
πως οὐχι ὅδε κάτθανων Φέρει κέρδος» Ούτως εριοίφε άλγος τύχειν του τούδε µκόθου πάθα οὗ- 
δεν᾽ ἄλλα αν, ει ἔσχομκην τον εξ ἔμης µήτθος 3ανόντα αθάπτον νἔκυν, ἄν κείνοις ἤλφουν δε 
τοίσδε ουκ αλγύνομκαι. 

ΤΠΑΝΒΘΤΛΑΤΙΟΝ. 

Νου ἅῑά 1 επ]ς εήπο εἀ]οίς ιά 5ο πηας] {οχος, α5 λαί (που, Ρεῖπρ 
α πποτία!, 5ποι]άαεί Ῥο αΌ]ο {ο ονετίητουν {πε απντ](ίεη απά ΡοΓπ1α- 
ηεηί ]ανν5 ο{ (Πε (αοἆς. Έος ὮΥ πο πἹθαης ἆο {65ο οχἰδί ΠΙΘΤΕΙΥ {ο-άαγ, 
απά γερίετάαγ, Ὀι{ εἰειπα]]γ εγοτ,---θπά πο-οπο Κποινς {γοπα ν]ιαῖ ἔἴπλε 
{Π16γ αἆ -(λεἰγ-Ρεῖηρ. 

1 ννας ποί ροῖης, (Πτουρ0ϱ]ι {θαΥ οΓ {16 ν]]] οΓ αΏΥ ΠπαΗ, {0 Ρ8Υ {18 ρο- 
ηΦΙ{Υ οΕ (]ιαῖχ νιοἱαίίοῃ {ο {πε (ος. 

Έου 1 Ἰπουν 1 παιδί ἀἴς, (απ πΏγ 5λου]ά 1 ποῖ Κπου ϱ) ενεπ Ὠαάςί 
Όιοι ηοί ἰβειιεί-ί1γ-ρτου]απηαίίοη: απά 1Γ 1 ἀῑε Ῥείογε πιΥ εππο, 1 ας- 
οοιηέ 1{ ραίη: Ώα6σα156 γΥοβοενετ ]ΐνες, α5 1 ἆο, ἵη πιαΏΥ 5Ο1ΓΟΝΗ5, ουν 
4οθ6Β Πε ποί ΡΥ ἁγίηρ πεαρ αἀναπίασεδ Τ]8 {ο πιε-αί-]εαςί ἴ]ιο τοστοί 
{ο πηεθί νν]ε]ι (Π]5 {αίο ἵ5 ποίλίηρ---αἳ 1 εοιι]ά, {5 1 ηαά ει στοά Ε]πι 
ΝΏο να Ώοση ο ΠΩΥ πποίµοχ {ο Πο-ἴπ-ἀθαίλ απ απρασ]εά «01Ρ56,--- 
β]λου]ά 1η (λαῦ ενεη! Ἠαγνο δογτοννος,---Όαί ἵη ἐπ] 1 5ογγοΥ/ ποξ. 

4505. ὃν σθένειν τοσοῦτον ὠόμκην, 1 ἐΠοιιρλέὶ 458. Εναγᾶί Ίνας σἵνει εἶνο πιοαηῖης οἳ 
ποί {λαέ {)ιεΨ αυαἰ[εα 5ο πει ε---.ἶ ἀθεπιος | Ειὶδ απιᾶ ενα ποχί Ἰἶπο (οοττοςί1γ αιά Ἱτι- 
ἐλεπι οί {0 Ροδδεδς διοῇ ηὶσ]ι. ἀἱοἳοιιδ]γ) {ο Ῥα: ὁΛάγωπι έσο, πιεί ᾖιό- 

405. ΕχβιΥά{ ἆοαβ ποί αΡΡεαΥ {ο πιο {ο | επί ἀεογέία Μιόέκεπς, ποἰέδαηι (ΠΜ )- 
Ίαγε απάευβίοοά (115 γεγδο: ΓΟΥ Πῖ5 ννογᾶς | αίοίζιφ) ροέπά» ἀάγε.''---Ῥταποἷς» Ἰπίετ- 
Άτα “«ὰ δόηδα Ἠή]ις Ἰόοί Βγάποκίας αἳ- | ρτείαίῖοι οἳ ἔμοιη ἵ5 Όαά ἵη ἴ]ιο οχίτεπηο. 
εγτάν]Ίέ, νόχὈα Ὀνητὸν ὄνθ' ὑπεδραμκεῖν, αἱ 467. Ἔ]ιο Βο]ιο]]αδί5οεπη5 {ο Ἠανο τεαά 
πιο] {ἐ9ίὺ ἀά 5ο ἀῑοΙί Απάρομα, ΤόΙΘΓΘΗΒ | ἠσχόμην, ὙνμῖοἩ Ὦς Ἱπ{ευρτεί5 ὉΥ ἠνεσχό- 
αἆ Ογοόπίοπι,” Ὑπερδεαμεεῖν {ΟΥ 38 5ΟΙΠΕ | µήν, ὑπερεῖδον. ΔΙά15, ποια ΜΣ8., ρεηί- 
γή] Ἰάνο Ἰξ, ὑπερτρέχειν,) ΡτΟΡΕΤΊΥ »]σηϊ- | οἆ ἠνσχόμην: 8ΟΠΊΟ οΟπίθπά {ΟΥ ἰσχόμωην: 
Πες, ““{ο ἐγαπεσεπά----{0 Φιῥαδο--- {9 ϱο | Βταπεἷκ ρυοἴοιτοὰ ἠνεχόμην,--- ης] Ετ- 
ύογοπά ο {0 γε φιρεγίογ οι’ ο έατάϊ δ]ο5 ἑέπιότα Ῥαγράτ]εἙ.” 



40 409. 

Σοὺ ὃ) ἓι δοκῶ νῦν μῶρα δεῶσα τυγχάνει, 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

σχεδόν τι µώθω Κωθίαν ὀθλισκάνω. 470 
, 4 3 8 . 4 

ΧΟ. Δηλοῖ τὸ γέννημ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρος 

τῆς παιδός" ἐίκειν ὃ ὀυκ ἐπίσταται κακοῖς. 

ΚΡ. ᾽Αλλ ἰσθι τοι τὰ σκλΊς ὤγαν θβονήµματα 
Ι ΔΝ 

πίπτειν μάλιστα" καὶ τὸν εγκρατέστατον 

σίὃδηρον ὁπτὸν ἐκ πυρὸς πεβισκελ} 470 
9 θἐ Νο / λ .,ω 3” 9 δ η 

θαυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ᾽ ἄν Εισίδοις 
,ω ω λωὶ 8 

σμικρῷ χαλινῷ δ) ὀΐδα τοὺς 9υμουμένους 
3 

ἵππους καταρτυθέντας. Ὃυ γὰρ ἐκπελει 
.,ω / α ε ὃ .. { 3 ”, , 

Φρονείν ΚΕΥ οστις ὀουλος εστι των πελας. 
’ 

“Αύτη δ᾽ ὑδείζει μὲν τὀτ᾽ ἐξηπίστατον 480 

νόμους ὑπερθαίνουσα τοὺς προκειµένους" 
κ! 

ὕθρις δ᾽, ἐπεὶ δέδρακεν, ηδε δευτέρα, 
’ 3 .. λ ω ., 

πουτοις επαυχειν, και δεδρακυῖαν γελᾷν. 

--]ντ[--[θτ[ν-]»- 
.-[»-]Ι--Ι--ΙΙ»-ί-- 

--[γτ[--]-[--]-- 
--[ν-/|--Ι»-ΙΙν-ἰ-- 

--]γτ[- [ντ] ] ντ 
--[ν--Ι-Ι--ἰ-- 

.-ἰν-[-ἰ--ἴ--Ιν- 
-τ]νε[ττ]ν-[λτ]ν- 
Ἅ-[»-[--]θτ]--ἰ-- 
-τ]γε[-τ]ν]-]-- 
.-[ν-[--[ν-[--]νν 
--[θ[--]ν-[--]-- 
[νε |(--ν-||--ἰν- 

-τ]νε]-τ]ν- -τ]ν- 
ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕΒ, ΑΝΡ ἘΕΝΑΙΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

Ει δε σοι δόκω νυν τύγ χανειν δρώσα µιώρα, σχέδον τι οφλίσκακω μκώριαν µκώρω. ΧΟ. Το ψεν- 
νήμα της παίδος δήλοι ώμκον εξ ὤμου πάτβρος" δε ουκ επίσταται είχειν χάκοις. Κ.Ρ.΄Αλλα 
ίσθι τοι τα ἆγαν σκλήρα Φβονήμκατα πίπτειν µκαλίστα" και πλείστα αν είσιδοις τον εγκρατέσ- 
τατον σιδήρον, ὀπτον εκ πύρος πεβίσκελη, Ὑθαυσθέντα και ῥαγέντα" δε οίδα του: Φυμκούμκενους 
ἵππους καταρτυθέντας σµίκρῳ χαλίω. Γαφβ ουκ ἔκπελει φθόνειν μέγα, ὅστις ἐστι δούλος των 
πέλας. Δε ἀύτη τότε (εν εξηπίστατο ὑθρίζειν, ὑπερξαινούσα τους πθοκεί(κενους νόμκους' δεέ- 
πει δεδράκε, ἥδε δεύτερα ὕθρις, επαύχειν τούτοις, και έλαν δεδρακνίαν. 

ΤΕΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. 

14, Ἡουνενοαχ, (ο ἴ1ι6ςῬ 1 56εΙη ΠΟΥ {ο Ώάρρεη {ο Ρε αοἰῖης Γοο]/κΗη]γ, 1 
ΠΊΘΓΕΙΥ, ας 1 ννετε, ἵποιχ (16 ἱππρυίαίίοη ΟΕ {ο11γ {γοπι α {οο]. 

Οποπυ5. [ Ηα/γααπαϊγίπρἰη {ο Οχέοπ.] Τπε ερῖτῖ ο ἴπο ἀαισ]έες 
πιαη]Γεςίς Ι5ε]{ τερδο]αίε {.οἵη α τερο]αίε {αίΠεί:----απά δε Κποννς ποί 
έο γΙε]ά {ο πΙδ[ογίΙΠεΒ |! 

Οκεον. [Φέεγπζη {ο {ο (Λογης ἶπ γερίψ.] Βαΐ ὃε αδευτες, Πούγενες, 
]ιαί ουετ δίΙΡΏοσΠΏ βΡΙΠΙ{5 δΙη]ς (Ἠθ πιοδε: απά (που γης σεπετα!]γ 5εε 
ἴ1θ Πατάρςέ 5ίεε], Πεαίεά ἴπ (πε τε (111 Ὀνίί]ε, «Πϊνεγεά απά Ώτο]εῃ: 
απά Ι πανε ΚποννΏ Πϊρῃ-πιείί]εἆ Ἠοτςες ἀϊκοιρ]πεά ΡΥ α 5πιαΙ] ουτΏ. 

Εοτ 1ε 6 ποί {ου αΏηγ-οπε {ο Ἠανο ρτοιᾶ (ουβ]ίς, πο ἶ6 {ες βΊαγα 
οἱ έλοςο αἲ Παπά. 

Βυέ ]ιε-οί-(παί-άππε Ιπάθεά 1εαγηί (ο-Όε-σιυ]]έγ-οί-ἴπβο]επος, ίΓ4Π8- 
σγορεῖης Με ογάαϊπεά Ίαν/ς:---απά αξίεί 5Ώε Ἰαά 5ο ἆοπο, (15 ἶ6 (1α 5ε- 
οοπά {ηδι]έ, {ο ϱΙΟΥΥ 1η (ποβο-ἀθεᾶς, απά {ο ]ααβΏ αἱ Πανίηρ ἀοπε ίπεπο. 

4609. Τανπερας Ώας δρᾶσα, (ΓγΟΤΗ διδράσ- 
χω, Γάρῖο,) οοπίταγ {ο (πε ΠΙΕΘΠΙΠΡ, αιιά 
ἀϊβεγοηί {τοπ 6Υ6τΥ ΜΑ. απά εἀΙοι Ῥε- 
εἰάε». Τε ομο]Ιαβί5 Ἱπίετρτείαίῖοη ἶ5, 
ἔι δοκῶ παβὰ σοὶ ἐνήθη πράττειν, ὂυκ ἔστι πε- 
ϱἳ ἐμὲ Ἡ ἐυήθεια, ἀλλὰ πεθὶ σέ. 

470. 1 ποίϊεθᾷ αἲ ν6υςε 612 06 πο Μπο 
αλάῑρις, (1Δί µιωθίαν ὀφλισκάνω, Ἰ]]κο {0 ὂ- 
φλήσει κακίαν, ΝΥ8Σ ἃ ]ιιά]εἷα] ΡητΤᾶβθ. 

47]. δηλοῖ, 14 εδί, δηλοῦται,---Βοάνιπι 
ΡΥΟ Ρᾳβδίνο: τί Α]. 878, ὠνὴρ ὀυδαμκοῦ δη- 
λοῖ Φανείς. ΒΒυΝΕΚ. 

474. Ἐοῦ πίπτειν, Α]άάς απά Ἠ]ευγῖδε 
ΒΕΥΕΤΩΙ ΜΡΡ, Ἠαγε πίστει,---Όυί οε(δ1ΠΙΥ 

νι 1655 οοιγεσίηθ»ς ίπαπ {Πε Ἱπβη]ί]νο, 
476. πλεῖστ᾽, λε πιοδέ {ὔπιες----Πιοδέ [6- 

φμεπ{1ν----ο/ {επ εδί----{ο2 {Λε πιοδὲ ρατέ. 
478. Όη καταρτυθέντα», Βτυπε]ς νντ]νες 

85 {ο]1ουνς:----νόνραπα Ἠὰς ἵη γε βἱρηά{πη. 
"Γοπιήδίοσ]]ς ἀῑσίατα ἃ Ῥ]αίάτοπο τείότ-- 
(1: τοὺς τραχυτάτους πώλους; ἀρίστου» ἵπ- 
πους γίφνεσθαι, ὅταν ἧς πεοσήκει τύχωσιε παι- 
δείας καὶ καταρτύσεω». 

470. τῶν πέλας, ΝΕ πα]ρΏί ΒΙΠΙΡΙΥ τεη- 
ἀ6ς, «0 οἱΛεγς,᾽ ΕΟΝ ὃν πέλας, 88 Β1αποῖς 
ἵπ Πῖ5 πηοίθ 9. (15 γεγςδε Ἠα8 νετΥ )15ί1γ 
τεπιαχκοά, οαρᾳ]ιέ ταίπεν {ο Ῥε τεπάετεά 
«φήυὶς ἀῑῑ,”. ναι «φιί µη ργόα πε." 



ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 484. 

ες α.. δα Δ 3 3 4 ο/ ϱ αφ 

Η νυν εγω μεν ουκ ἄνηρ) αυτη ὃ ανης 
3 Μην Ν . / / 
ἔ, ταῦτ᾽ ἀνατεὶ τῇδε κείσεται κράτη. 

Αλλ’ ἐίτ᾽ ἀδελφῆς, ἐίθ᾽ ὁμαιμονεστέρας 
” Δ ς » νε / ν 

του παντος μι Ζηνος Ἐρκείου κυβεῖ 
3 ’ “ Ἡᾱ ’ 3 3 / 

ἀντη τε χ᾿  ξύναιμος ὀυκ ἀλύξετον 

Ικόρου κακίστου" καὶ γὰρ ὀῦν κείνην ἴσον 

ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου. 490 

Καΐ νω καλεῖτ ἔσω γὰρ ἔῖδον ἀρτίως 

λυσσῶσαν ἀυτῆν, ὀυδ᾽ ἐπήδολον φρενῶν" 

φιλεῖ ὃ᾽ ὁ 3υμὸς σρὀσθεν ἠρῆσθαι κλοπεὺς 

αμ. 
Μη Ἅ 
ν-ν-Ιν-[[--ἰν- 

-{»-]--]--]»- 

--Ι--]»-]»-]»- 
πι 

” δὲ 3 ϱῷ 3 ’ / 

πων Μ9εΝ ορσω» εν σκοτω τεχνωμενωγ. 

αν ρο) σοι 

ς Ἱ 

' ς ι 
μ.ο 

αμ. ͵ 

« ' ας ' ς ' 

495 
ς Δ / ’ 

ἀλους, ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν έλη. - 

-” / .. 

Μισῶ γε μέν τοι χῶταν ἐν κακοῖσί τις 

ΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον Ἠ κατακτεῖναί µ ἑλών; -- 
ύ ρω / 

ΚΡ. ᾿Ενὼ μὲν ὀυδέν. Τοῦτ᾽ ἔχων, ἅπαντ) ἔχω. [ν- 

τΗηξ ΟΠΡΕΗΒ, ΑΝΡ ἘΝάαΙΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Η νυν έγω μεν ουκ ἄνης, δε ἀύτη ἄνης, ει ταύτα κράτη κείσεται τῇ δε ανάτει. ΄ Αλλα είτε κύ- 
θει αδέλφης, εἶτε ὁμαιμιονέστεβας του πάντος Εθκείου Ζήγος, τε αύτη και ἡ ξυναίμκος ουκ α- 
λύξετον κακίστου μκόβου᾿ γαβ ουν επαιτιώκκαι και κείνην βουλεύσαι ίσον τούδε τάφου. Και 
καλείτε νι’᾿ γαρ άθτιως εἰδον αύτην λυσσώσαν έσω, οὖδε επήθολον φρένων' δε ὁ Σύμιος των εν 
σκότῳω τεχνώμκενων μήδεν ὀρθως Φίλει πβόσθεν ἠρήσθαι κλόπευ». ΊΜεν τοι µέσω γετις, και ὕταν 
ἅλους εν χακοίσι, επείτα 3έλῃ καλλύνειν τούτο. ΑΝ. Θέλεις τι κκείζον, η ἕλων (κε κατακτεί- 
ναι» Κ.Ρ. Οὐδεν έχω (κεν. ΄Ἐ χων τούτο, ἔχω ἁπάντα. 

ΤΠΛΝΡΤΑΤΙΟΝ. 

Αβευγαά]γ πουν 1 πάσα απι ποῖ ϱ ΙΣΠ, Όηἱ ο] α ΠΠαη, 1 Ε]]ς νΙοίο- 
ΣΥ 51α]] αοογε {ο Ίου νη(ουέ-Πυτί. 

Ὑψεγείοτε, ν/αίπετ 5Ώε Ὀε 6ΡτΙησ {ΓΟΠ1 ΠΥ 8Ιδί6Υ,---ΟΥ {ΠΟΠΙ ΟΠ6- 
ΠΙΟΤΟ-Πεατ]γ-α]Η1εἆ-ίο-ππε (Παπ 811 Ῥεποααί]ι (χε ρτοίεείίοη ο ον ἨΗει- 
οαύαπ 1ονε,---Ροί]ι δα απ Ἠ6υ αἴςίευ 5Ώα1] ποί ο5σαρε {πε πιοδί νγγεί- 
οἶιοά {αίο:---ἴοχ ἵπ {γοίἩ 1 οἶιανρο Ίαν {οο πν(ι Πανίης ο α!1γ εοποετί- 
εᾱ ἐπο-πιθαδιγες τοδρθο(ίηρ {19 Γαποτα]. [ Γπιρεγίοιιδίψ. | Απιᾶ ΒΙΠΩΠΙΟΠ 
Ίιου: ΓοΥ αδί-πονν Τ δαὖν Ἠει τανίης νη(ΠΙη,----ποῖ Ροββθβρεἆ οΓ ευ τρί 
Β6ἨΒΘΡ:-τ-Ώιέ έ]χε πα]πἆ, ος έποῬο ΥγΊο ἵπ {]χο ἀατ]ς ἀονίσε ποιρΗί Ἰαιιά- 
αὐ]6, ἶ5 πνοηί {ο βγεί {ο Ώο ἀθίοοίοαά ἵπ 1{5 Ώαδεπςεβς. | 

[Γ.οομίπο αἱ 4Πίίσοπδ. ] Πονψνενετ, Ι Παίε αἲ-]εαδί (ναί αΏΥ-οΠ6, 68ΡΏε- 
οἵα]]γ ν]οπ σασί 1η σι]έ, 5οι]ά α{ιοτννατἆς γγϊδῃ {ο ϱ]ο58 1{ ονεγ. 

ΑντιαονΕ. Γοεῖγεςί ίποι αισΏί ποσο, (Παπ {αΚίηρ της {ο ραΐ πιθίο 
ἀθαίμδ Οπεον. Νοιμίηρ 1, Τεα]Ιγ! Ηανίηρ 9, 1 Ώανε ενετγ-(ΠΙΠρ. 

484. ἀύτηι---ᾱἲο να]σάίαπα ἀντὸ οογτόχὶ 
οἳπΙ Ηοιπάμπο. ἘΚΕΟΕΟΤ. 

485. ἀνατεὶ νε] ἀνατὶ, Ἰὰ εί, ἄνευ ἄτης, 
τοζέ]ιοιέ αοἰγπιοηὲ οἱ) Ηγ1. 

486. Ἐτίανάί μῖνθς ὁμιαιμκονεστέρα, ὃν 1 ]ι 
15 οΏδοινα{ΙοἨ αἱδο: πίτα {ία ρό{- 
ὃς ἀῑςΙ, δέυε δογόγἰδ πιέκε, δΐυε μγορϊπιφιῖ- 
ὅγ] πεί 1ὶ φιᾶηο ἐόία «ἰόπιιι {εἰς / ία 
οδὲ, ααὰπι απο οδί πιάχϊπηὸ 5{ΠΙρΙες, οίοο 
δΟΡόΣ5 πόσο Γεἶέα οδὲ, αίυε ἰόίά Πη{1ἱ 4όπιο 
2λόά ργορίπφιζοΥ.” | 

487. τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς "Ἐθκείου, 1ἀ 
οδί, οορπάἶν ὀποθΝ φξ Μαέσιηε ἴπι ἐΐδ- 
4εηὲ αόαἰθιν οοπυο)νά{ι0), οἱ οίωι 6η «] ό- 

Όομι Ρεποίγάζεηι οό[ιπὲ. Ὀπυνοκ.--Ηοί- 
εδόα ἆον6 γνας ἴπε ριαγάῖαπ οἵὗ ἰπίο]αν 
σοὰ ο ενοτγ {απ]γ, αιιά Ἰναὰ 5 αἰ{αν ἴπ 
σπα οοιιγί ΟΕ ἴπε Ἠοιιλθ. 

488, ἀλύξετον, ϱ]ό55ῖ5, ἐχφεύξετον. 
492. ἐπήξολον φρενῶν, «είογ αίτιο γαξζ-- 

οπαζ{η----Λαυῖπρ {ο Γαοιζέϊον οί {ᾖιε μοἷπά 
αγἐσᾖέ. 8ο ἵπ ενα Ῥνοππειμόας Οµαϊπεά ο 
4δοΏγ]Η5, ν6υβο 400, φεενῶν ἐπηξόλους, 

490. φιλεῖ /εῆσθαι κλοπεὺς, 5ίΤΙΕΙΊΥ, {εν 

ίο ὐε οσιςὴ{ α {]ε[. 
494. τῶν μ.ηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότω τεχνωμιέ- 

νων, Ι(ογα]]γ, ο/ ἐᾖοςο οοπ(γζοίης Ἡι δεογέ- 
8 ποίλύις γα ἰςλί-Γογισαγαίγ. 
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ΑΝ. Τί δητα µέλλεις; Ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων -ιν-]|--ίν-((--ίν- 

ἀρεστὸν ὀνδὲν, μηδ᾽ ἀρθεσθείῃ ποτε" 500 |ν-|»-||--ἰν-[--ίν- 

ὀύτω δὲ καὶ σοὶ τὰμ᾽ ἀφανδανοντ᾽ ἔφυ. ν-|--ἰν-||--ἰ-- 

Καί τοι πόθεν κλέος γ᾽ ἂν ἐυχλεέστερον "-ιν-ν-ίν-Ιν-ἰ»»ν 

| κατέσχον, ἢ τὸν ἀυτάδελφον ἔν τάφω » Μτ[ν- ντ] --]-- 
ς 

.ν ; δν ρ” 5 ’ 

τιθεῖσα; Τουτοις τουτο πασιν ἀνδάνειν 

λέγοιτ᾽ ἄν, ἔι μὴ γλῶσσαν ἐγκλείσοι φόδοςν Φ05 |» 

η 
4 
"] 
| 
| 
3 
"επ ρς-ν» 

αλλ) ὔ τυραννὶς πολλώ τ) ἄλλ᾽ ἐυδαιμονεῖν "ε[ν-[--ίν-[-κὶν- 

κάξεστι ἀντῃ δρᾷν, λέγειν 3, ὦ βούλεται. --[ν-[--ἷν-[»-ινν 

ΚΡ. Σὺ τοῦτο μούνη τῶνδε Καδμείων ὁρᾷς. Ὕ-]ν-Ί--]ν-[--Ι-- 

ΑΝ. Ὀρῶσι χ᾿ ὀ{δε' σοὶ ὃ᾽ ὑπίλλουσι στόμα. »-]ν-ᾖν-ίν-[--ἰν» 

ΚΡ. Σὺ ὃ) ὀυκ ἐπαιδῃ, τῶνδε χωθὶς ἐι φρονεῖς 510 |--]ν-[--]--[ν-ί-- 

ΑΝ. Ουδὲν γὰρ ἀισχθὸν τοὺς ὁμοσπλάγ χνους σέδευ. |--|ν-||--Ι»-||--ἰ-- 

ΚΡ. Ὀύχουν ὅμαιμος χὼὡ καταντίον 9ανών; --Ίν-Ι--|»-ν-ἰ-- 

ΑΝ. Ὅμαιμος ἐκ μιῶς τε, καὶ τἀυτοῦ πατρός, Ὕ-[ν-Ιν-]ν-[--ἰνν 

ΚΡ. Πῶς δᾳτ᾽ ἐκεω δυσσεςΏ τιμᾶς χάριν; --[ν-[[--Ιν-[--]νν 

ΤΗΕ ΟΠΡΕΗΒ. ΑΝΡ ἘΝΣΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

ΑΝ. Τι δήτα μκέλλεις» «Ώς ἔμκοι οὖδεν των σων λόφων αβέστον, («ήδε πότε αρεσθείη΄ δε ὁύτω 
τα ἔμια και σοι ἔφυ αφανδανοντα. αι τοι πὀθεν γε αν κατέσχον ευκλεέστερον κλέος, η τιθείσα 
τον αυταδέλφον εν τάφω» Τ[άσι τούτοις τούτο αν λεγοίτο ἄνδανειν, εἰ Φόθος (η εγκλείσοι 
φλώσσαν. ΄Αλλα η τυβάννις εὐδαίμονει πόλλα τα ἄλλα, και εξέστι αύτῃ ὃθαν τε λέψειν ἆ βού- 
λεται. Κ.Ε. Συ μκούνη τώνδε Κ-αδμκείων ὅρας τούτο. ΑΝ. ᾿{)ίδε και ὁρώσι' δε σοι ὑπιλλούσι 
στόμα. ΚΡ. Δε συ ουκ επαίδῃ, ει φθόνεις χώρις τώνδε» ΑΝ. Γαρ οὖδεν αίσχθον σέθεΏ τους 
ὁμοσπλάγχνου». Κ.Ρ. Ούκουν ὁμαίμιος και ὁ Νάνων κατάντιον» ΑΝ. Ὁμαίμοστε εκ μίας, 
Χάῑ του αύτου πάτρος. ΓΡ. Τ]ως δήτα τίριαε χάρθιν δύσσεθη εχείνω» 

ΤΕΑΝΡΘΙΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΤΙάΟΝΕ. ΊΝΗΥ (6η ἀοδί (οι ἀείαγβ ΒΙπος Πη{ο πιθ ηοπθ οΓ{1Υ 
π’οτάδ ατε Ρ]εαδῖης.----πος οοι]ά {1εγ ενετ Ρε πιαάε Ρ]εαδίης:---αηά ἵπ- 
Πκε-πιαηπετ {ο {εε πηῖης οτε-πα(ητα]]γ ἀἱςρ]εαξίηπσ. Απά γεί ππεησε 
θί Ἰθαξί οοι]ἀ 1 ηανε ασα]γες α σ1οΥΥγ ΟΓ-ΠΙΟΓΘ-ΓΕΠΟΝΣ, {απ ΡΥ Ιαγίηρ 
ΠΙΙΠΘΕ-ΟΝΥΠ-Ργοί]ετ 1Π {Πε στανε [1{ουβίπς αἰ {με (Λογις.] Το αἲὶ επεδε 
νγου]ά (5 Ῥο εαἷά {ο Όε στα(Ι{γίης, 1 {εαν ἀῑά ποί 1οο] εμεῖτ (οΏσ 165. 

Ῥαΐ τογοα]ίγ ἵδ-ζογίαπαίθ ἵη ΠΙΦΠΥ οίμεγ-τεδροσίς, απά ἵπ (Π]5, (λαί Τε 
15 α]ουγεά {ο ἆο, αΏά {ο βαγ, ναίενεγ Τί ρ]εβδεῬ! 

Οε.εον. Τηοι αἶοπθ ο{{1ο ΤΠπεβαης 5εεςί Ημ! Αντταονε. ΤΠεςα 
9]5ο 5εε ἴε:---Όιί ἵη οοπιρ]πηθηί {ο έπλεε {16γ 5Ώί ἐ]λεῖτ πιου{Ώ. 

Οπεον. Βιί ἀοδί έποι ποί Ὀ]α51.----ἴ{ Ἴχοι ἀείειπαίπεςί ἀῑεταεπί]γ 
{τοπι {πεδε2 ΑΚΤΙάΟΝΕ. [ ζπαδασμεαΙη. ] Έοτ έἶνετε ἴ5 ποίβίηρ «Ἠβπιθ- 
ννοτίἩγ 1π τεγετεποίης {οςδε-]ιο-6ρταῦρ-{ΓΟΠ1-{16-68Π1Θ-ΥΥΟΠΙΡ 1 

Οπεον. ΤΠΘΠ γγας ποῦ Ἶο αἰδο {11γ Ὀτοί]οαγ νο {ε]ἱ οπ {πε ορρορῖί(ε 
βἱάεῦ Ακτιαονε. [ Α9οεπιπρίψ.] ΜΥ Ὀτοίμεγ-- οί] {Γοπ1 οπε-Πιοίῃες 
οπά (λα 6απις {αΐμετ! ὉΠΕΟΝ. Ηου (πεη ἀορί έἶλοι απατά 4η Ἠοπος 
ψυλ]οῇ ἶς Ἱπςα]ίηρ {ο Ἠΐπη 2 

500. ΜΒΑ. Ίαν ἀρεσθείη. Ἑτανάέρτε-| 508. Τη ΠΙΑΗΥ οορΙεβ Ίγο βιά α ροῖπί ος 
Τευτεᾷ ἀρεσθείην, απιᾶ ΕΊΠΙΦΙΕΥ ἀρέστ᾽ εἰη. | Ἱπίεγτοραίῖοι αἴτει 05 γε»ο. 

504. ΕΟΧ τούτοις τοῦτο, ΏΒτιπε]ς Ἱετθθ-{ 512. ΕΟΥ καταντίον, 8ΟΠΠΕ ΥΙ]1 Ἀᾶγε κα- 
ἀῑ(εα τοῖσδε τοῦτο, οΟΠ{Υ8ΣΥ {0 αἲὶ ΜΙΑ. | τὰ χθονὸς, {0 {11ο ἀεδία αείΙοἩ Οἱ ἴ]ιε ΕΠΕ. 

ὅ0ὅ, ΒεΠαείαι ρῖνας, ἐγκλείοι, οἰαίιάεγεί:| 514. Α]άας ἴτοπι ΜΒΑ. εϊπ(εᾷ δυσσε- 
Ἐτίαταί οοπ]εοίαγεά ἐγκλείσαι, εἰάμο{9δοί: | 6εῖ. Βτυποκ”5 Ἱπίετρτεία{ἶοι 18: πῶς δῦτα 
Βτυηποχ Ίας {ο]]ουγες {]ια «οΙΠΤΠΟΠ τεδά- | τικᾶς τῷ ΓΠολυνείκει χάριν, ἥτις ἐκείκῳ [τῷ 
- ͵ ΄ . ᾽ νο δι 1η, ἐγκλείσοι, οοο[αδήίγὸ οὗἵ. Ετεοκλεῖ ] δυσσεθής εστιν. 
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σιὸ [--]--[--]--]»-ἰ-- -τἰγ[--] 
-«]θτ]--]μτ]--]ν- 
-τ [με] [ντ] ἰ»ν 
ὡς, 

ΑΝ. Ὃυ µαρτυςήσει ταῦθ) 6 κατθανὼν νέκυς. 

«Ρ. Ἐέ τοί σφε τιμᾶς ἐξ ἴσου τῷ δυσσεθεῖ. 

ΑΝ. Ὃυ γάρ τι δοῦλος, ἀλλ᾽ ἀδελφὸς ὤλετο. 

ΚΡ. Πορθῶν γε τήνδε γῶν' ο ὃ, ἀντιστὰς ὕπερ. --ῃ»- ν-||--ινν 

Ὅ-[--].-ἰ--ἰ-- 
--]μ-]--]ν-[μ-]ν- 
2. [γτ]- μι --Ί-- 
ο... 
-«/ν-[--]ν-ἴν-ἰ-- 
.«ἰν-[--ἷν-ἴ--ἰ-- 
-τ]μτ]ττ]ντ[γσ]ν- 
--ινν-| --]-- 

! 
νυν Ίνν-]νν- 

ΑΝ. Ὅμως ὅ γ "Αίδης τοὺς νόμους ἴσους ποθεῖ. 

ΚΡ. Αλλ) ὀυχ ὁ χθηστὸς τῷ κακῷ λαχεῖν ἴσον. 020 

ΑΝ. Τές ὀΐδεν, ἐι κάτω ᾿στὴὺ ἐναγῆ τάδε; 

ΚΡ. Ὀυ τοι ποθ᾽ οὐχθεὸς, ὀνδ) ὅταν ώνη, φίλος. 

ΑΝ. Ὀύ τοι συνέχθειν ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν. 

ΚΡ. Κάτω νυν ἐλθοῦσ᾽, ἐι θιλητέον, Φίλει 

κείνους ἐμοῦ δὲ ζῶντος ὀνκ ἄθξει γυνή. 920 

ΧΟ. Καὶ μὴν πθὸ πυλῶν Πδ᾽ Ἰσμήνη 

Φιλάδελφα κάτω δάκρυ ἐιδομέν, 

νεφέλη ὃ᾽ ὀφρύων ὕπερ, ἄιματόεν ».-|εν-Πνντινν- 

νν-|-- 

680 |--|--[»ν-|-- 
.εθ . / 
Ρε ος αισλχννει 

ῃ μμ. , 
τεγγουσ ευωπα πσθειαν. 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕ, ΑΝΡ ΕΝΑΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤὉΑΤΙΟΝ. 
{ ε 

ΑΝ. Γαύτα ὁ κάτθανων νέκυς ου κκαθτυρήσει. Κ.Ρ. Ει τοι τίριας σφε εξ ίσου τω δύσσεξει. ΑΝ. 
Γαρ ουτι δούλος ώὤλετο, ἄλλα αδέλφο»ς. Κ.Ρ. Πόβθων τήνδε γην γε" δε ὁ αντίστας ὕπερ. ΑΝ. 

{ « / ’ 

Όμως γε ὁ Λίδης πόθει τους ίσους νόµου». Κ.Β. Αλλα ὁ χεήστος ου λάχειν ίσον τω κάκω. 
ΑΝ. Τις οἱδε, ει τάδε ἐστι εὔαγη κάτω; ΚΡ.Ο τε ὁ ἔχθεος, οὖδε ὅταν Φάνη, φί ΑΝ. Τις οἱδε, ει τάδε ἐστι εύαγη κάτως .Όν τοι πότε ὁ ἔχθθος, οὖδε ὅταν 3άνῃ, φίλος. 

[ή 

ΑΝ. Όυ τοι ἔφυν συνέχθειν, ἄλλα σύμφιλειν. ΓΚ Ῥ. Ἐλθούσα κάτω νυν, εἰ φιλήτεον, φίλει κεί- 
ο [ή ’ 

νους’ δε ἔμιου ζώντος γύνη ουκ άρξει. Χθ. Και µην προ πύλων ἵδε Ισμκήνη, ειδόμκενη κάτω 
’ / { / 

Φιλαδέλφα δάκρυα; δε ὕπερ ὀφρυων νέφελη, τεγγούσα ευώπα παξείαν, αισχύνει ἀικκάτοεν ῥέθος. 

ΤΠΗΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΤΙάΟΝΕ. ΤΗ]5 (Ίνα ἀερατιεά ἀεαά ν]] ποί αίίεςί. ΟπΕον. Ἡ-ίμαί 
ἵη-[αοί (οι οπουςθδί Ἠ]πα οη α ραγῖέγ νη(] {ο Ἱππιρίοις. 

ΑΝΤΙάΟΝΕ. ΕΟΓ πο ἴπ ααρ]ί Ες 5ἶανε ἀῑά Τε ρετίεῃ,---Ραί Πῖς Ώτο- 
εεγ! ΟΚΕον. Παναρίηρ Εχῖς ]απά αἲ ]εαςε:---θαἱ ἴ]χε οί]ετ τεβίςῖηρ-ἵη- 
Ἱ(-ἀε[εποθ. ΑΝΤΙαΟΝΕ. 9611 Ἡογγενετ ἆοθς {πε ρΓανε ο]αῖπα έε 54ΠηΘ 
οτάίπαποεςδ! ΟπΕον. Βαΐ (1ο σοοἆ Παπ ποί {ο 5Ίατο οαιια11γ ντ] ενα 
Ραά! ΑντταονΕ. Πο Κποννς είπεν {Πεςε-(Πῖησς 4γα-Πε]ά ρῖοις Ώε- 
ηεαίμ2 Οπεόν. Νενογ αί-α]] 15 {11ο {οο, ποί-Θνεη ΥΠεΠ Ἠε ἀϊθς,α Ε]οπά ! 

ΑΝΤΙάΟΝΕ. 1 ηανε Ιη πογνῖθε Ώοση {οτπχεά {ο-]οῖη-ἵη-μαίτες, Ρα {ο- 
1οἵη ἵπ]ονο! Οπεον.[ 4ποτίϊῖψ.] ἀοΐπρ Ῥε]ου, (πεη, (1Εί1οι πιμςί ]ους;) 
ἱονο (ἶχθπα:---θί νη]]ςέ 1 πανο-Π{ε α νγοίπαη 5Ώα]] ποί τι]ο. 

Οποπῦ5. Απά 1ο! Ῥείοσε (Πο σαίΐες Ἠεγε οοπιες Ιβπιέπ6, Ιείήησ-{α]] 
ιο ἴθαις ο{-α-δἰςίε’5 Ίονε;----ᾱπ4 οἨ πεχ Ρτου” {με ε]οιά Ρεάσυνίηρ πες 
Ὀοαιίθοις εἶιθείς οΌδοιγες Ίιες ΓΟΒΥ 8δρεοί. [ 1απιέπὸ επίογς.] 

515. Βγιποχ Ἰα5 κατὰ χθονὸς, Ὁ} Υπ] 6] 
Ἐιόοσ]δς 5 Ἱπάθεά πποτε οἶεατ]γ Ἱπιρ]εά 
ἴλαῃ 1Ἠ κατθανών: Υεί Ὦγ (5 επιεπιάα{1οπ 
ΊἨ {116 56Π56, (11ο πιίτο ἵ5 νϊϊαίεάς {οΥ ία 
{ουτίἩ ἔοοί Ὀεοοπηες αἱ Απαρῶςί---ν 1 οι 
ἶ5 λατά]γ ἀε[εηςῖρ]ο. 

517. ἀδελφὸς, Πέ ὀγοίΠθΥ,--- Εἰέοσῖες. 
519. ΜΒ, απά οἀϊοπς 5εαοπι ἁϊνιάεά 

Ῥείνναθη ἴσους Δπά τούτους. Πε Ῥεπο]ῖαςί 
ΒΑΥ5: τοὺς νόρεους τούτους,----γθάφεται ἴσους" 
λέγει δὲ τὸ Νάπτειν. , 

520, Τ]ο οοπκίτιις(ῖοη 18, ἀλλ” ὁ χθησ- 
τὸς ὂν ποθεῖ λαχεῖν.---Αἰάα5, Ετβιτάς, απά 
βθγεγα] οίπεΓς, Ἰαγε ἴσος, ποπι Μ59. 

520. Τε να]ρατε Ἰθείῖοιι ἶ5 ού όταν. 
527. Αἰάάς απά ΜΒΕ. Ἀᾶγε δάκρυα λει- 

Δοµκένα, ΟΟΠΙΤΑΣΥ {ο {16 πιείτε, Τ]ιε Πίε- 
τα] Επιρ]]9] ο (ῇ5 νθυςε ἶς5, {ο έἱπρ-ἐγίολ[ε 
Φἰφίεγ-ἰουΐπρ {εαν ἀοιση. ἴ]ιαί ἶ5, ἀγορρίηρ 
εαν» οἱ α[Γεοξίοπ {οΥ 187 δἱΦέεΥ. 

9268 --.0. ἄικκατόεν ῥέθος, ούτω δαρά- 
πθιίηι νε] Γάοίενι γαθέπέεηα. 



44 Β3]. ΣΟΦΟΚΛΠΤΟΥΣ 

ΚΡ, Σὺ δ), ἡ κατ ὀίκους, ὡς ἔχιον, ὑφειμκένὴ υ -[[--ν-[--|-- 

ἡ--.]-Ε: 
Ἅτ[στ[ετ[μτ]ν- 
'-|--ἰν-[-]-- 

λήθουσά µ. ἐξέπινες, ὀυδ ἐμάνθανον 
/ απ. 3 ’ ΄ 

« τρεβων δύ τα, κἀπαναστάσεις δθόνων, 
Σα . Ν ! Ν Ν ο ο / 

ῴεθ, ειπε δή µου και συ τοῦδε τοῦ ταῴφου 

2950 ο... ῃ ἆ ων. 9 ω Ν θα 
ῴησεις κετασχειν η ἕομεῖ τὸ μὴ ἐιδέναι 

ΙΣ. Δέδρακα τὀὔρφον, ἐίπερ Πδ ὁμοῤῥοθεϊ, 

3 2 / . / 3 -ε / 3 Ν 

ΑΝ. Αλλ᾽ ὀυκ ἐάσει τοῦτό } η δίκη σ’, ἐπεὶ 
αρα Ἴθε ο ὃ ΝΑ / 
ουτ ἠὔελησας, ὀυτ εγω κονωσαμᾖην. 

3 λες ρω .” ω ’ 

1Σ. Αλλ εν κλκοῖς τοῖς σοῖσιν ὀυχ. ἄισχύνομαι 4) 
’ ΔΝ ο” ’ 

ξύμπλουν ἐμαυτὴν τοῦ πάθους ποιουµένη. 

η 
αμ] 
ών 
ή 
να] 
ον” 

καὶ ξυμμετίσχω καὶ φέρω τῆς ἀιτίας. --]ν- Ὃ ο. -]ν- 

ο. 
τολκς 
η 
ον. 

ΑΝ. Ὢν τὀῦργον, ἑΑέδης χ᾿ οι κάτω ξυνίστορες --ι»- 

λόφοις ὃ) ἐγὼ φιλοῦσαν ὀν στέργω Φίλην. ασ]ν- 

ΙΣ. Μη τοι, κασιψνήτη, µ᾿ ἀτιμάσης τὸ μὴ ὁν --] 

ση 9 ανεῖν τε σὺν σοὶ, τὸν Νανόντα 3 ἀγνίσαι. 540 ι 

τη Ε ΟΒΡΕΗ. ΑΝΟΌ ἘΝαῖΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΟΌΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ, Δε συ, η κάτα σίκους, ὡς εχίδνα, ὁ ὑφείμενη ληθούσα εξεπίνες Κε. οὖδε μα τέέφων 
δύο άτα, χαι επανάστασεις Ἀξόνων, φέρε, εἶπε ροοι δη, συ φήσεις και κετάσχειν του τούδε ταᾶ- 
φους η έξομκει το Ἡ είδεναι» 1Σ. Δεδράκα το έργον» είπερ Ίδε ὁμιόρῥοθει, και ὄνρεμιε ετίσχω 
και φέρω της αίτιας. ΑΝ. Αλλα ἡ δύκη γε ουκ εἄσει σε τούτο, ἔπει ούτε Ἠθελήσας, ούτε έγω 
εκοινώσακκην. 1Σ. Άλλα εν τοις σοίσι κάκοι» ουκ αισχύνομκαι ποιούριενη εριαύτην ξύμπλουν 
του πάθου». ΑΝ. ὧν το ἔθψον, Αίδης και ὃι κάτω ξυνίστοφες' δε ἔγω ου στέθγω φίλην Φιλού- 
σον, λόφοις. 1Σ.. Ν{η τοι, κασιηνήτη, ἄτιμιάσῃς (κε τε το Κ«Ώ ου 2άνειν συν σοι,τε ἄγνισαι τον 
ανόντα. 

ΤΕΛΝΡΘΤΑΤΙΟΝ. 

Οπεον. [Το Ιαπέπξ.] Βαϊ απο, πο ἵω παγ Ἠουδε, 46 α νιρετ, 5ίεε]- 
1Ώ5-0Ώ υηποίῖοεἆ, Παςί Ρον εµοΚῖπς ΠΩΥ Ρ]οοᾶ, (ΏΟΣ πας 1 αννατο ἰ]λαί 
Ενας πυτίυτῖης (νο Πεπάς, απά ἀπάρτπιίποτς οἵ ΏΥ {ΏτοΠε;) «οπης, {611 
πιθ ΏΟΥ, ἀοδί {οι οοη/{εςς {ο Ίανε αἶδο ραγιοἱραίεά {π (5 θυτία],---ος 
ἀεπῖερί ἴΊοι (Πε Κπον]εάσε ος 162 

Γδνενε 1 ἀῑά ειε ἀεεά, 14 ἶαί 5ε [ Γοοβίπρ αἱ Λεγ 9ἱδίΕΥ. | 38Υ5 90, 
απά 1 ροτ]οΙραίε Ιη Ιέ, αηά Τ)εαΥ νΙίἩ Ἠεγ {1ε Ῥίαπιε οΕξ. 

ΑΝΤΙαΟΝΕ. [ανπι]ν. ἼΒυ {αδςσε, Ἱπάρεεά, 1 πού α1]ουν 1 {πες, 
οἴπος πεϊίμετ ν/αδί Ίου γν]]πς, που ἀῑά 1 πια]κο-ί]οο- ΠΙΥ-ΡαΓίΠΕΣ! 

Γσνενε. [11 α[}εοίεᾷ οὐποεγῖέηγ. | Βνί ἵη 611γ ἀῑδαςίοις Τ απη πο ἃ- 
οἸιαπιεά {ο πια] ΠηΥςΕΙ{ 8 Γε]]ουν-νογᾶσετ οἱ {1γ κα Πενίηρ: 

ΑΝΤΙάΟΝΕ. [1/Μή γεαί οἰποεγίίη. | ΊΝο5ε ἀεεά 1 να», Ῥ]ιίο, απά 
έλλοδε Ῥε]ουν, αἲθ οοηβοίοι5: [ιδἱσητ]ισαπέζη {ο Ι5ηιέπᾶ. ] Ὀιῖ 1 1ο ποί 
 Γγ]οπά Ὕγπο-ἶδ-α-ΕΙεηά 1Ώ γ/ογζς. 

1ονενε. [1111 γοίσπεα εαγπεσίπεο».] Ὦο ποί που’, Ο βΙρίες, ἀερτῖνα 
πηθ ΟΕ {11 ΊοποΥ οἱ ἁγίηρ γη Ἴπεε, οπά οἱ λανίης Ἠα]]ουγεά (πο ἀεαά! 

591. Ώταποκ οάϊίοά ὑφημένη, 85 Ῥαΐπα, 
1π Ἠῖ5 ορϊπΊοἩ, ΡΤΕΓΕΤΑΡΙ6 {0 ὑφειμκένηι---- 
ΗαιπηΗ βᾶΥ51---- ὑφεικένη Ἠλο ηΟὮ οδὲ 
ταπεινὴ, τί Βτήποκῖο γ/δαπα.””. Ηε Ρῖνες 
(λα βἹσπ]βοαίῖοἨ (απά Ἰπάθοὰ νοῦΥ Η{οα]- 
1Υ) (ο Όε ««οἰᾶπι-πυέδεα :'--ἨΠ48ρτανε, 
ἑοἶᾶπι- δήὐγερεηδ.” 

508. ΕΟΙ ἄτα, Α]άάς απά Μ95. Πανε ᾱ- 
τας: ἴΠο 88Π16 ἀἱδεγεραπογ οζουΤΒ 1Η {πε 
ράϊρις αἱ 6οἱόπος, νειεο οσο]. 

537, Τα ρΥδροβΙ(ἶοη σὺν ν]ε]ι 1ξ 1οἶ- 

εἆ {0 κετίσχω Ἱδ ππάειδίοοά αἂ5 Ροΐηρ αἶ- 
τη]]ατ]γ ]οἶποά μίλι φέρων---ΕΟΠΣΕΦΙΕΠ η. 
ία δεηδε 6. καὶ ξυκαμιετίσχω καὶ ξυκκφέρω 
τῆς ἀιτίας, αὖ Βγιιο]ς απιὰ ὀΐοι5 πανε αρ- 
Ρτορτ]α{6]γ ποίϊεσεά. 

545. Τ]ιο Δο]μο]ϊαδί εχΡΙ8ΙΗΡ ἆ ἀφνίσαι, Ργ 
τιωΏσαι. Ἐν[ατὰί 4ἱδαρρτονες Οἱ {118 1Π- 
(ογρτεία{1οῦ, απ Ίο ΒΊνο8 σιε ΠηεΑΡΙΗΡΙ ιο 
ϱο,26 αεαῖρ' λιάγο ηιθ οἱ 2Ιόγὲ {έοιπα, εί }1ῖ8-- 

ἐἷφ ρεγαρ όν (181 ά.8ε /{ΥάίγεΠ, πέ 5ο]ἰ- 
σοί Παππά{ο Ῥόπὸ δ1ί ἀριιά 1Η{ΕΥΟΝ. 



646. 4 

"τν -]ν -----ἰν- 

ω ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ΑΝ. Μή µοι 3άνῃς σὺ κορὰ, μήθ᾽ ἆ μὴ "θιψες 

ποιοῦ σεαυτῆς. ᾿Αρκέσω «νήσκουσ᾽ ἐγών ως αν 

ΙΣ. Καὶ τίς βίος µοι, σοῦ λελειμμένῃη, φίλος; --Ίν-[[--»-»-]νν 

ΑΝ. Κεέοντ᾽ ἐρώτα" τοῦδε γὼρ σὺ κηδεµών. Ὕ-]ν---Ι----|-- 

1Σ. Τ ταῦτ) ἀνιᾶς μ’, ὀυδὲν ὠφελουμένη 500 |» -]ν-|--ι--Ι»-Ι-- 

ΑΝ. ᾽Αλϕοῦσα μὲν δᾳτ, ἔι γέλωτ᾽ ἐν σοὶ γελῶ. --Ίν-][--]--]--ἰν- 

1Σ. Τί δητ᾽ ἂν ἀλλὰ νῦν σ᾿ ἐπωφελοῖμ ἐγώ Ὕ-]ν-»-]ν-ίν-|-- 

ΑΝ. Σῶσον σεαυτήν’ ὂυ φθονῶ σ᾿ ὑπεκφυφεῖγ. --[ν-----»-|-- 

1Σ. Ὀέμοι τάλαινα, κἀμπλάκω τοῦ σοῦ όρου; --Ίν---ἰ--|--|-- 

ΑΝ. Σὺ μὲν γὰρ ἔέλου ζην» ἐγὼ δὲ κατθανεῖν. 000 Ὕ-]ν-----»-]|-- 

1Σ. ᾽Αλλ) ὀυχ ἔπ᾽ ἀῤῥητοις γε τοῖς ἐμοῖς λόφοιςν --]ν-|--ιν-Ιν-Ι»- 

ΑΝ. Καλῶς σὺ μέντοι" τοῖς ὃ ἐγὼ ᾿δόχουν φεονεῖν. "-|-)--ν-ν-]-- 

ΙΣ. Καὶ μὴν ἴση νῶν ἐστὶν ἡ ̓ ξαμαρτία. --]ν-[[-εν-]ν«|ν- 

ΑΝ. Θάεσει σὺ μὲν σης" ἡ δ᾽ ἐμὴ ψυχὴ πάλαι --]»---»-]--ιν- 

τέθνηκεν, ὥστε τοῖς φανοῦσιν ὠφελεῖγ. 200 ινε -ἰ--Ι--Ι-- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΠΕ., ΑΝΡ ἘΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

ΑΝ. Μη Φάνῃς συ κοίνα (οι, (ήτε ποίου σεαύτης ἆ (κ η ἔθιγες. Ἐφω ἠνησκούσα άθκεσω. 1Σ. 
Καιτις βίος φίλος μοι, σου λελείμκκκενῃ} ΑΝ. Ερώτα Κ.ρεόντα φαβσυ κήδερµιων τούδε, 1Σ. Τι 
ανίας (κε ταύτα, οὖύδεν ωφελούκκενη» ΑΝ. Μεν αλφούσα δήτα, ει γέλω εν σοι γελώτα. ΤΣ. Αλ- 
λα τι δήτα αν έγω νυν επωφελοίκκισε; ΑΝ. Σώσον σεαύτην. Όυ φθόνω σε ὑπέκφυγειν. 1Σ. Οἱ-- 
«οι ταλαίνα, και ἄμκπλακωτου σου όρου» ΑΝ. Γαρ συ (κεν ἔίλου ζην᾽ δε ἔέγω κάτθανειν. 1Σ. 
΄Άλλα ου γε ἔπι τοι» ἔριοις αθῥήτοις λόγοις. ΑΝ. Γζάλως μέντοι συ’ δε τοις ἔγω ἔδοκουν Φξό- 
νειν. ΤΣ. Και ρην ἡ εξαμκάρτια ἐστι ίση νων. ΑΝ. ΘάΕσει’ συ μεν ζης' δεὧ ἔρη ψύχη πά- 
λαι τεθνήκε, ὥστε ώφελειν τοις Φανούσι. 

ΤΠΑΝΡΙΠΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΤΙάΟΝΕ. [ Το εΥ «ἰδίεγ. ] Ὠἱε ποῖ ἴλοι α «ΟΠΙΙΠΟΠ ἀθαί] ν]πηθ, 
ΠΟΥ πηαΚο (πο ναί έοι ἀῑάςίε ποί {οιςσ]. 1 ἁγίης νν]] εα{ῇοο. 

1:ΜΕΝΕ. [δοὐδίπσ.] Απά νγ]αῖ Πε ἶ6 ἆσαν {ο πιο, ΡΥ έμεε {οτ]ογη 5 
ππ ΑΝΤΙαΟΝΕ. [ 6οἰα(ψ. ] Αδὶς Οτόοη:--- {ου ἴἶχοι εοηδια]έαςί Πα! 

Ίενενε. [εευϊκηίη.] ΥΝΗΥγ ἆοδί έἶλοι ραῖη πηε γνἶ(] έλεβο-(αιηίς, Ὀε- 
ἵηρ {Π1γδεΙΕΙΠ πονῖδε ργοβίαὰ ΡΥ (επι 

ΑΝΤΙάΟΝΕ. [ δἱολίπρ.] Ιπάρεὰ στῖενεὰ απι Τ ν]ε]α], αἰλουρῃι Τ Ώεες 
Ἡροῃ έηθς βοοΓΏ. 15μενΕ. Βιΐ 1 γΥαί-νγαγ, Ρτϊίμες, ο8η Τ ΠΟΥ’ Ῥεπεβέ 
ίμοεῦ ΑντιαονΕ. Φανο λγδεί{:---Τ 4ο ποί 6ηνΥΥ θε {ΠΙπο εδοαρε! 15- 
ΜΕΝΕ. ΑΕ 1ης, ΙΠΠΔΡΡΥ,--απᾶ {αἱ 1 {ο δΊιατε {1Υ ἀοοπιῦ ΑΝΤΙάΟΝΕ. 
Έου εἶνοι Ιπάθοςἆ «ἶιονορί {ο Ἰΐνο,---Ῥιέ 1 {ο ἀῑε! Ίδνενε. Γ 11 στεαέ 
ὀπιρλα»ίς. ] Ὑεί ποί αἰ-]εαδί ἵπ-οοπδθ(ΠεΠοΘ-ΟΕΠΙΥ γ/ανηῖηρ γ/ογάς τ΄ 

ΑντιαονΕ. ΝΟΡΙΥ ἵπ {γοίῃ (ποια :---Όαίέ απίέο {ηωοςε [1οἰπίέίπρ ἀοωπ- 
«αγα(η.] αρροατεά 1 {ο ἀείοτπαίπε-πΙρΏΥ. 

Ίονυνε. [ΕΕ ργείεπάεά οἰπογί(η.] Απά 1π-δοοτῃ πο συ{ 15 εαα! 
ἵη α5 Ροίμ. 

ΑντιαονΕε. Ῥο εοπβάςηε: ἴποι ἀοθί ἵπάθεά Ἰϊνε:---Ραΐ παΥ 5ου] Ἰ1αβ 
Ιοησ-βίπος ἀῑσά, ελαί ἴὲ παὶσί αἷά (πε ἀθαά ! 

548, σοῦ λελεικαμένη, {6[1- θολΙπά θη {ήιοο. 5032, ΕΟΥ νῦν σ ἐπωφελοῖικ, Ετίαταί απᾶά 
500. 1ο βο]λοΙαδτῖ σανο 15 ὠφελοῦσα ἃδ 

ιο πισα]ης ΟΕ ὠφελουκκένη---Όιιί Εγῆιτάΐ 
οοπάθΙΠΣ ιὶ5 Ἱπίοτργοία]ο: ο δ6ησο, 
Ἡο 5.γΑ, ἶδ, 62 δές Ί1ε όπεας, πε] οι 
με άΐε ἐιίά 

55]. ἀλγοῦσα---6]. ει, ὥσπερ δίει, σὺν γέ- 
λωτι ταῦτα πξοφέρω σοι, λυπουένη πβοφέρω. 

80ο ο{6ῦ5 Ἠανο νῦν σ᾿ ἔτ) ὠφελοῖμω. ΤΠ ἃ 
(ονν Μ85. τε τοκῖηῃ 18,----σέ τ) ὠφελοῖρῳ 
εχαί 1δ, σέτοι ὠφελοῖμαι. 

564. Νοίάπάαπι Ἠγρότοαίοηῦ, Ργὺ----καὶ 
όρου τοῦ σοῦ ἀμπλάκως 6ἰᾶπι πεόγέἱ9 ἐίικα 
δοοἱείάίε ργ{υεγ{ ΕΝΕΟΚΟΤ. 

507. καλῶς σύ:--- απάςεισίαιιά ἔλεγε». 



46 -- 561. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

’ μοι, 
ΙΣ. Δεδογμιέν, ὡς ἔοικε, Τήνδε κατθανεῖν. 

ΚΡ. Τὼ παῖδε φημὶ τώδε, τὴν μὲν ἀθτίως --[ν-[»-[»-[»-ἰν- 

ἄνουν πεφάνθαι, τὴν ὃ ἀφ᾽ οὗ τὰ πεῶτ' ἔφυ. ο ἰνκ[νττ{ν](ν-(ν- 

1Σ. Ὃν γάρ ποτ’, ὦ ναξ, ὀνδ ὃς ἂν βλαστῇῃ μένει Ί--Ιν-[--ἰν-[--]-- 

νοῦς τοῖς κακῶς πράσσουσι», ἀλλ᾽ ἐξίσταται. --ιν-|(--Ι--||--ἰν» 

ΚΡ. Σοὺ φοῦν, ὅθ᾽ ἔίλου ξὺν κακοῖς πράσσεµ κακά. 905 |--|--|--ἰ»-[--ἰν- 

1Σ. Τέ γὰρ µόνῃ µοι τησδ ὧτερ βιώσιμον; Ὕ-ν-[--{ν- είν» 

ΚΡ.᾽Αλλ᾽ ἩδΕ μέντοι μὴ λέγ. Ὃν γὰρ ἔστ᾽ ἔτι. |--]--]|--]|--]Ι--ἰν» 

1Σ. Αλλά κτενεῖς νυμφεῖα τοῦ σαυτοῦ τέκνου» --]ν---Ι--||--ίΙ-- 

ΚΡ. ᾽Αρώσιμοι γὰρ χάτέρων ἐισὶν φύαι, «-ἰ--||--Ιν-||--ἵν» 

1Σ. Ὀνχ. ὥς γ΄ ἐκείνω τῇδέ τ΄ ἣν ἠρμοσμένα. Ό70 |--][ν-]--]»-[--ἰν- 

ΚΡ. Κακὰς ἐγὼ γυναῖκας ὑιάσιν στυφγῶ. "-]ν-{ν-ίν-{ν]ν-] 

ΤΣ. Ὦ φίλταθ᾽ “Αἴμον, ὥς σ᾿ ἀτιμάδει πατήρ. τισ ν---]--ἰ-- 

ΚΡ. ἼἌγαν γε λυπεῖς, καὶ σὺ, καὶ τὸ σὸν λέχος. μα 

1Σ. Ἡ φὰρ στερήσεις τῆσδε τὸν σαυτοῦ γόνον» [κ --ἰν-]--]νν 

ΚΡ. ΄Αίδηε ὁ παύσων τούσδε τοὺς γάμους ἔφυ. 76 Ἱππνσήσ-ιν-]ν-|-- 

αι .-[ν [νε -[ντ]ν- 
ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕΒι ΑΝΡ ἘΝάαΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ. Φήμι τω τώδε παίδε, την κκεν ἄθτιως πεφάνθαι ἄνουν, δε την ἄπο ὑν τα πρώτα έφυ. 1Σ. 
Γαρ ούποτε, ω ἄναξ, οὖδε νους, ὃς αν βλάστη, μκένει τοις πεασσούσι κάκως, ἄλλα εξίσταται. 
Κ.Ρ, Σοι φουν, ὅτε ἐέλου πράσσειν κάκα ἕυν κάκοιε. 1Σ. Γαθ τι βιώσιμκον ῥιοι (κόνῃ άτερ τήσ- 
δε; ΚΡ.΄ Αλλα ΗΔΕ μέντοι η λέφε, γαβ έστι ούχετι. 1Σ.. Άλλα κτένεις νυμφεία τουτέκ- 

ιό 

νου σαύτου» Ε.Ρ. Γαθ φύαι χαι ἕτεξων εἰσι αξώσικκοι. 1Σ. Όνκ ὡς Φε ην ηβμιόσμκενα εκείγω τε 
΄ Ῥ “. / 9 ΄ «/ ΙΤ» Ω / 5 / ε /΄ /{ .) 

τήδε. Κ.Ῥ. Έφω στύγω κάκας γυναίκας ὑίασι. 1Σ.  φίλτατε ᾿Αίμκον, ὡς πάτηρ ατικκάζει σε. 
ΚΡ. Λύπεις φε άγαν, και συ, και το σογλέχο». 1Σ. Γαρ η στερήσεις τον γόνον σαύτου τήσδε 5 
Ῥ ε ΄ ’ ς / { ὃ / τ. { « ’ /΄ 4 

ΚΡ. Αίδης ἐφυ ὁ παύσων τους τούσδε γάμκου:. 1Σ. Δεδόγκκενα, ὧς εοἰκε, τήνδε κάτθανειν. 

ΤΕΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

ΟΠΕΟΝ. [ Το {λε (Πογι5. ]1 58Υ ἵπ τεδρεοί ο{{]ιεδε ένο ππαἰἆςης, ἐλαί 
ὕιε οπο, Ιπάεεά, Πας ]αδί αρρεατεά πιαὰ,---απά {πε οί]εχ {Γοπι {Πε εἶπιε 
5Ώε γνα5 Βτδί Ῥοτη. 15ΝτνΕ. [ 4[εοίεα[ψ.] Ώεεαιδεπενετ,Ο ΚΙπρ, 4οες 
πε ΤΑΙΙΟΠΘΙΙΙΥ -ο[-παῖπα ναί πιαγ Ώανε οτΙςσίηα]]γ-6ρτιης, τεπιθῖη υη]ι 
ύιοδε ν]ο-αγε-(ατίης απίόνγατά]γ,---Ῥαϊ ἶ5 εοη{αθεά | 

ΟΕΕοΟΝ. Το ἴ1εε 14 τυα» 5ο αἲ-α]]-ενεπίς---νεη έποι οἩοβεςί {ο νγοσ]κ 
ον!] νι ήιε Ραά1 Τδπενε. [ δοὐδΐπρ. ] ου Πουν πγα5 Π{ε-ίο-ρε-επάιτεά 
Ὁ} πιε αἱοπε,----π]λουί πετὃ ΟΠΕΟΝ. [ πιζέηρ ἴπ δοοΥη.] Ὑαί «Ἠετ,” 
ΏΥ-ΙΠε-ΡΥ, 54Υ ποί:---{ου 9ἷε ἶ5 Πο ΠΙΟΓΘΙ Τ5ΜΕΝΕ. [ Πῇ εαγπεκίπεος. ] 
Ῥυ νηί ίποι ΚΙ αιε Ὀτίάε οἱ {11Υγ 5οηΏ2 Οπεον. ΤΟΥ ία σ]ερες ο{ο- 
έ1πθΓ-Υ/ΟΠΙΕΗ, αἰ5ο, αγθ Ε]αΡ]ε! Ί5μενε. Νοί αἲ-]θᾶδί α5 ννας {πε απίροη- 
εχἰείῖηρ Ῥείνγθεη ΠΠ απά ἐΠίς-γϊτρῖη! Οπεον. Ι ἀείεςί ραά ν]νες {ος 
80Η5. Ι5ΜΕΝΕ. ΟΙ! ἀεατγεςί Ἡαόπιοη, ουν (γ {αί]εχ ἀἴδποπους 61πεε ! 

Οπεον. Τποι ρεείεγεςί πηθῬ, {αἴἴ11, {οο-πιαςῇι,---Ροίμ έποι, απά (1γ 
παγγίασε! ΤςμενΕ. Εος γν]]έ (οι ἀερτῖνο {Ἠῖπο ΟΏ 60η ος πεγζ 

Όπεον. Τηε στανε να» ἀεείπεά {ο ριί ἃ 5{οΡ τἴο {ἶεδε παρίἶα]ς! 15- 
ΜΕΝΕ. [Γεεἰἰποῖψ.] Τε 19 ἀεοτθεά, α5 Ιέ γγου]ά 5Θεπι, {αί 5ἶιε Η911 άῑθ! 

569. Ἐπιδίό(λία5 αρρεα:ς {ο Ἰανε τοαά| 567. δε, δμει---Ιδιγρεά ἹπάεςεΙπαρ]γ. 
βλαστοῖ, Ριΐ ἴ]ιε Ὀεεί ΜΒ. Ἠθγε βλαστῃ. | 571. Ετέατάϊί ἀε[ειάς ὑιέσιν 35 Ὀείηρ Ἱπ- 

564. νοῦς,ΊπΙΡΙΥ, {λε πιπά,----Όαί πποτε | ἀϊδριίαΡ]γ {πε (γαε]εείῖοη. 
{τεε]γ, ἐᾖε Υεαδοη οἵ ππεπίαἰ Γαοιέ{εδ. 75. ΓΗϊ5 νει»α, Αἰάάς απά 5ενετα] ο- 

666. Τη Ί]ει Οἱ κακοῖς, Βν[ατάς, Α]άας, | Εἶνεις αδεῖση {ο Απάροπᾶ, εοπίταἳγ {ο ιο 
οπά 5ενετα] ΜΒΒ., νε κακῷ.---Αποίμοαι | Ὀθρί Μ5. Ἐτιπε]ς Ἰπ{εΓρΓείΒ τὸ σὸν λέ- 
γη 18 κακῇ. ΒΥ κακοῖς ΑΠΡοπὸ ἶ5 οί | χος, ποῖ {ο αἱρηϊεγ “πάρα ἑήσ,''----ραί 
έοατ5ς πιεαηί ----σὺν τῇ ἄδελφῃ κακῃ. επιρέϊ (ια ογόρας.᾽” 



ΑΝΤΙΓΟΝΗ. ο77. 47 

ΚΡ, Καὶ σοί γε κἀμὸί. ΜΗ τριθὰς ἔτ᾽, ἀλλάνω |--]--[[--ἰν-ἰΙν-ἰ-» 

κομ{ζετ᾽ ἐίσω, ὃμιῶες" ἐκ δὲ τοῦδε χρὴ Μ-]ν---]κ-!--ἰ-- 

γυναῖκας ἐῆναι τάσδε μδ᾽ ἀνειμένας" Μ-Ιν-[--]«-]Ι»-]-- 

ῥεύψουσι γάρ τοι χ΄ὸι 3ξασεῖε, ὅταν πέλας 580 |--[ν-|--ἰ»-ΙΙ--Ι»» 

δη τὸν “Αίδην ξισορῶσι τοῦ βίου. --]»-|--]»- |»-ἰ-- 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Ενδαίμονες, οἶσι κακῶν [Στροφή α.] |--νν[-ν-- α΄ 

ἄφγευστος ἀιών. Οἷς γὰρ ἂν ν-]ν-||--»» ο 

σεισθῇ 3εόθεν δόµος, ἄτας πνν]-νν-|- γ’ 

ὀυδὲν ἐλλείπει, γενεᾶς ὤδο |-ν--[-νν- .. 

ἐπὶ πλῆθος ἕρπον) ννεν]-ν έ 

ὁμοῖον ὥστε ποντίας ἁλὸς -Ιν-{»-|ν-(»» ὅ 

ὀΐδμα, δυσπνόοις ὅταν -ν|-ν[-»]» ”’ 

Θρῄσσῃσιν ἔρεθος ὕφαλον ἐπιδράμῃ πνοαῖς, --Ινννννν]νννήν κι 9 

κυλίνδει βυσσόθεν κελαινᾶν 600 Ἱν- -|- - άν. | «Αμ ον ῤ 

Ὀΐνα καὶ δυσάνεµον, -ν]-ν]|-»{» 5, 

στόνω ββέµουσι ὃ) ὄντιπλΏγες ἀκται. «ντ» -»-{»-ἰν λ’ 
ο οωε Ἀμκμεν 

᾽Αρχαῖα τὰ Λαθδακιδᾶν [Αντιστροφθδα.] |--νν]--«- α' 

ὀίκων ὀθῶμιαι πήµατα --]ν---νν ΄ β 

ΤΗΕ ΟΕΒΡΕΒΕΒ, ΑΝΡ ἘΝΑΙΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ. Και φε σοι και ἔµοι. Μη τρίθας ἔτι, δµώες, άλλα κομίζετε νιν εἴσω:---δε εκ τούδε χβη 
τάσδε γυναίκας μκήδε είναι ανείριενας γαρ και ὃι 3θάσει» τοι φευγούσι, ὅταν εισοεώσιτον ᾿Αί- 
δην του βίου ήδη πέλα». ΧΟ). Ἐυδαίμονες, ΐσι αἶων αγεύστος κάκων. Ταρ οὖδεν ἄτας ελλείπει, 
ἔρπον ἐπι πλήθος φένεας, ὁμς δόµιος ἂν σείσθῃ Υέοθεν’ ὁμκοίον ὥστε οἱδμία πόντιάς ἅλος, ὅταν ὕ- 
φαλον ἔρεβος επίδβαµκῃ δύσπνοοις Θρησσῇσι πνόαις, κυλίνδει βύσσοθεν κελαίναν και δυσάνεµιον 
δίνα, δε αντιπλήφες άκται βρεμκούσι στόνω. Ορώμαι τα αρχαία πήμκατα οίκων Λαςδάκιδαν 

ΤΕΑΝΡΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Οπεον. Απά 5ο ἶς 1 {ΟΥ πες απά {ΟΥ πηθ. [ {πιρεγα[ίυείη ἐο ᾖῖς αἰ{ει- 
αιαπίς. ] Νο {ασίεχ ἀεἶαγ, 5ἶανες, Ῥαί οοπάιιοί έπεσα ἵπ:---απά {τοπη (λίς 
επιο 1 ἶ6 ΡΥοΡες ἐ]αί {λεδα γγοπιθπ 6 ποί ]ε[ί-αί-Πρεγίγ,--ἴοσ 6υεη (ιο 
Ρο]ά {π (τοί] Πθε,---ΨΠεπ {116Υ 5εε {]ιε «ἶοδε οΕ Η{ε αἰγοαάγ ηἰση! [ Ε- 
ειέ 4πάροπὲ, απ Ι5πιέπᾶ, εοπᾶάιμοίεᾷ ἐπίο {λε ραίαοε. ] 

Ο0ποκῦ8. Β]6βεεά αγθ {116Υ, απίο πἨοπῃ {Ίεγε ἶ5 α Η{ε (]αί-Πα(]-ποί- 
{ρδιθὰ οΕ παϊδΓοσίμπος. 

Έου ποϊλῖηρ οἱ νἱςϊίαΙοη ἶ5 αὈδεπί---αάναποῖης (Πτοισ] α 1οηρ-]ῖπο 
ΞΟΓΡΟΡΙΘΓΙΙΥ, {ο ΨΊλοπιδοθγςεγ {]είγ πομδε ΠπΥ Ἠανς Όθεῃ 5Ώα[κοπ ΡΥ-ί]ε- 
νεηρεαποθ-ο{-{Πθ-(αοἆδ:---]]]κε ας {ἶχα Ῥ]1]ουγ οξ έ]χε οσθαπ Ὀσήπς, {ν/ηεπ 
ευπιατίαο ἆατκηεβς 6ΥγΘερς-οηγγατά Ῥείοσε {1ο {οπαρεδίιοιις Τηγασἶαῃ 
Ε]α5ί8,) αρτο]]5 {Γοπη-ἴ]ο-Ῥοί{οπι-οί-ἴλλθ-ἀεερ ἴἶια Ῥ]αο]ς απά 5ἴουπα-(οδέ 
βαπ6, απά ές γγανο-]αδ]ιεὰ 5Ίηογες τος σ]]ου ΥΠ εἶιο γοςγ! "φ 2ηΟ)ι 
συπεραί{η/.] 1566 έιε αποϊεηί 5αΠοτῖηςς οξ έχε Γαπι1]γ ος Με Τ,αῦ ἀάοἶάα» 

577. Ἐτιπο]ς ρανο {Ίο 86η5ο ΟΕ καὶ σοί | Ὀαᾶ]γ.,---ἴΊογε Ρεῖης αὖ ε]]]ραῖς (απιά εἶε- 
γε κἀμοὶ, {ο Ῥο :----έὁ {ία πι] ἐέὐίφιο υἱζό- | σαπ(1γ) ΟΓ ἐκ ξάλλετε, ποιεῖτε, ΟΥ ΟΓΞΟΠΙΕ ΑΙ- 
έωγ”---Εχατάς, “οἱ Μ10ἱ οἱ πιάλὶ ἄεογόέιηα | παῖ]αν Ἱπιροταίϊνο, 
σέ,” νἸάέ]]σει, ««γέοίὸ οὐη)ἰοἰ «4πιίφοησ! 587. Ετατᾶ(’5 γοβᾶῖης ἵ5 ποντίαις, Ψ(]ι 
φερρί(οὕίπ ἃ πιο οὐ (έμί :----Ηετπια”5 | ιο ΟΠΙΙΡΔΊΟΠ ΟΕ ἁλός, 
Υ6ΓΦΙΟΠ 18 :---- που πείηιια Εἰδὶ, φιᾶηι πι] 089. ἔρεξος ὕφαλον, ὀίασπενς οἱ ἐλειυα- 
οέγέιιπι οδὲ, ἐἴζαπι πιόγἰ.''----ἴπ ἴ]ια ρἶασς οἳ | ἔογα /γοηι θεπεαί/. Ἐτβαγάς δαγς: “νότίε, 
τριςὰς ἔτ, Τούρῖη» Ἰηβίδιεά οἩ τειεάζετ’, | φαϊπι ἐέπεῦγα ϱἳ ίπιο πιάγὲ ργόάειηί.” 



48 500. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

θιμένων ἐπὶ πήµασι πιπτοντ’. 696 |νν-νν|-νν-|- γ΄ 

Ὀυὸ ἁπαλλάσσει γενεὰν ἵ-νσ--νν- δ' 

γένος, ἀλλ᾽ ἐρείπει "--»]-- ε’ 

Φεῶν τις, ὀδ ἔχει µίαν λύση. -Ιν-{-- κ» ζ 

Νῦν φὰθ ἐσχάτας ὑπὲρ -"]|-ν|-ν]» ” 

ῥίδας ἑτέτατο φάος ἓν Ὀιδίποι δόµοι 600 --[υν ντ τν 1ν-Ι-- .. 

κῴτ᾽ ἆὺ νιν Υεῶν φοιία τῶν ---]---]--- 6 

νερτέρων ἆμᾷ κοπὶς, -ν]|-ν[-ν]ν κ 

λόγου τ) ἄνοια, καὶ φρενῶν Εριννύς. ν-]κ-ν-Ιν-»-|- λ’ 

Τεὰν, Ζεῦ, δύνασιν τίς ἀνδεῶν [ Στβοφὴ β.] |--- [ νν-υω | -- α’ 

ὑπεροασίᾳ κατάσχῃ, 605 Ίν-ν»|--|-- β’ 

πὰν ὀύθ ὕπνος ἄιεεῖ ποθ᾽ ὁ παντογήως; πτνν]|--νν]-ν|-- γ 

ὀύτε 9εῶν ἀκάμιατοι -υν-||-νν- δ’ 

μῶνες; ᾽Αγήρως χβόνω δυνάστας -νν-[[-ν-»|-- « 

κατέχεις Ὀλύμπου υν-ν]|-- 4 

µαρμαρόεσσαν ἄέγλαν. 610 Ί-νν-[Ιν-|» -. 

Τό τ) ἔπειτα, καὶ τὸ μέλλον υν-[ν-[!» -|ν 9 

καὶ τὸ πεὶν ἐπαρκέσει -ενν]-ν]- / 

νόµιος ὅδ ὀυδὲν ἔρπει ννν-[ν-|- ώ 

ὠνατῶν βιότω πάἀμπολύ γ ἐκτὸς τας. “ενν][--νν]-ν|-- αλ. 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΕΒ. ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΛΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

πιωτόντα ἔπι πήμασι φθίµενων. Ούδε γένος απαλλάσσει γένεαν, ἄλλα τις 3έων εβείπει, οὖδε ἐ- 
χει μίαν λύσιν. Γαρ νυν φάο» ετέτατο ὕπερ ἔσχατα: ῥίζας εν δόρκοις Οίδιπου' και είτα αυ φοί- 
για κόπις των νέθτερων έων ἅμιᾳ νιν»τε ανοία λόφου, και Ἐθίννυς φβένων. Ζευ,τις άνδων ὑπερ- 
6άσια κατάσχῃ τέαν δύνασιν, ταν ούτε ὕπνος ὁ παντογήθως πότε ἀίρει, οὖτε ακάµατοι (κ ήνες 
νέων» Αφήρως χβόνω δυνάστας χάτεχεις µκαβμκαξοέσσαν αἴφλαν Όλύμπου. Τετο επείτα, και 
Το μέλλον» και το πθιν ὅδε νόριος επάρκεσει’ ούδεν γε πάκκπολυ ἔκτος ἅτας ἔρπει βίοτω Ἀγάτων. 

ΤΕΑΝΘΤΑΤΙΟΝ. 

{α]]ῇηρ οπ {πε εαΠετίησς ο{ (11 ἆθαά ! Νεϊεετ ἆοες οπε σεπετα!ῖοη αΏ- 
5ο]νο {1ε ἴβειιε: Ὀιέ 5οπ]ε οἱ {16 (4048 αρβείς 1έ, ΠΟΥ Ίας 1{ αηΥ τε]εαςθ. 

Έοι πουν α Πρ]ί ννας ἀϊβαςεά ονετ {1ε Ια5ί τους οί {116 Ἰοιιςθ οί (Ρά]- 
Ρυ5:---απά ίπεη αραἴη (πε ΡΙοοάγ βἴο]κ[ε ο(έ]ε ἵπ{ετηα] ΡοἵγΕΙ5 ΠΙΟΥΗΡ ἵέ 
ἀοπΏ,---απά (νε πιαάπεςς οἱ {α]]ς.----απά {πε {7 οἱ ἴνε Ῥεαςί. 
Ο ὧονε, νΊιο οἔππεπ 5Ώα]] ΡΥ (ταηδοεπάϊῖηρ οοπίτο] {Πγ πα]σΏί, υυλ]ο]ι 

πεϊ(ηετ 5]εερ, ΥΠΙοἩ 1εαἆς-α]]-(πΙησς-ίο-ἀεσαγ, ἀοίῃ ενεχ δεῖζε, ΠΟΥ Όια 
υηυγεοτῖθά πιοπί]ς ο {πε ἄοᾶςδ Νοί-πασίηρ-ο]ά (ΠἩτοισ] πιο έἐποιι 
ἀννε]]εςδί επίτοηπεά-ἵη-ρούγετ παῖἆ (11ε εβι]σοηί Ῥ]ασε ος ΟΙγπιρας! 

Έον (πε {αίατε, απά (λε Ιηδίαηί, απᾶ {πε ραςί, (]ς Ίαγγ νυν] ευ{ποε:--- 
«ἐΝοίΠήπρ, ἐγοίᾖ, ΓάΥ-γεπιουεᾶ 7γοηι οαἰαπῖ{γγ, αεογιιε» {ο ἴ]ιε [γε ο πιαη.” 

505. ΕΟΤ φθιρκένων Ετ{ατάί Ίνας φθιτῶν. ΤΊιτου αι 5ος ο{ ἀρφίγαςσίϊΙομ {ο {πα ταςς ος 
598. Ἐταπο]ς ἴτοπι οοπ]εσίατε Ἱπδετίεά πάϊραςδ ατε πιεπίϊοποᾶ: ΠΥ5ΐ, “{ε φιαγ- 

αίαν Ῥείοτε λύσιν,{ο οοπαρ]είε {]θ πιείτε. 
600, Ἐος ἐτέτατο, Ἐτ{ατάί απἆ πιοςί 0- 

{εις ρῖνε ὃ τέτατο,--- οοηβεπ{{ηςΙγ νι 
ΤΗΥ οξ{1ε ο]άεεί ΜΑΡ. 

601. Τη Ίΐειι οἳ κζτ', (έιε τεαᾶ]πς 1η 56- 
γεγαΙ ΜΒΡ.,) ΗεΓΠΙΒΠΗ 63ΡΟΙΦ6Β κατ’, 88 
1Γεεραταίεἆ ΡΥ {ππρεῖς {Τοπι ἀμκα. 

602. Ἡ 15 ἀοιρίβα] νν]ιεί]ιθτ κόνις, (δέ, 
ΟΥ κοπὶς, δεφίᾖε, Ῥε ειε (πε ]εςίῖοῃ τα, 

οἱ απ οἰαισ]έεγ οί {λε δομ»:7----δεεοιιά, 
ἑ 4πΙίροπὲ ἐπδοίοποε {ο 6γεοῃ :””---αιιᾶ 
τά, « έἐλθ πιαάπεδα οί Λεγ ἀεσὶσπ.” 

605. Ἐτβιτα({ Ίαβ ὑπερξασία κατάσχοι. 
607---Β. ἘοΥ ἀκάμκατοι, 8ΟΠΊ6 Ρἶγε ἀκά- 

Καντες,---8ηᾷ ἀγήρω δὲ {ΟΥ ἄφήρως. 
615---14. Ενίιτὰ{ς εἀϊ(εὰ ἔθπειν ὼνατῶν 

βιότω πάμωπολις ἐκτὸς ἄτας: ΗΕΙΠΙΔΠΗ, ἕρ- 
πων 3νατῶν βίοτω πάµκπολυς ἐκτὸς ἄτα». 
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Α γὰρ δὴ πολύπλαγκτος ἐλπὶς [)Αντιστο..] 615 |---Ινν-ν|-- α’ 

πολλοῖς μὲν ὄνασις ἀνδρῶν, --νν]-»|-- β’ 

πολλοῖς ὃ ἁπάτα κουφονόων ἐρώτων" --νν]--νν]-ν|-- 

᾿ἐιδότι δ ὀυδὲν, προσέρπει, -νν-||---- κ. 

ποὶν πυρὶ 3ερμῶ πόδα τις ψαύσῃ. τνν-τνν-[-- 

Σοφίᾳ γὰρ ἔκ του 6020 |»ν-ν |- - « 

κλεινὸν ἔπος πέφανται’ -νν-ν κ[ν 5, 

Τὸ κακὸν δοκεῖν ποτ᾽ ἐσθλὸν »ν-]ν-[ν-ἰν ον 

τῷὸ ἔμμεν, ὅτω φρένας Ἵπνν]-ν]ν - 
Φεὺς ὤφει πρὸς ἄταν' »νν-]ν-|- κ’ 

πράσσειν ὃ) ὀλιγοστὸν χρόνον ἐκτὸς τας, 025 |--νν]--ν»-ν|-- λ’ 

“Ὅδε μὴν Αέμων, παίδων τῶν σῶν νν-|--||--|-- 

»έωτον γέννημ’. ᾿ΑΕ᾽ ἀχνύμενος -ν-|--[--|νν- 

τῆς μελλογάμου --]ων- 

τάλιδος κει µόρον ᾽᾿Αντιγόνης, -υν]-- [νν-ικν- 

ἁπάτας λεχέων ὑπεραλγῶν; 090 Ί»--Ινν-Ίνν-|-ε 

τηΕ ΟΠΡΏΕΒΟ ΑΝΡ ἘΝΟΕΙΙΡΗ ΛΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

Γαρ ἆ πολυπλάφκτος ἔλπις δη µκεν πόλλοις ἄνδων ονάσι5, δε πόλλοις ἅπατα κουφόνοων εβώτων" 
δε προσέβπει, ούδεν είδοτι, πβιν τις ψαύσῃ πόδα Σέβριω πύρι. Γαρ σόφιᾳ κλείνον ἔπος εκ του 
πεφάνται Το κάκον τώδε πότε δόκειν ἔμεμκεν ἔσθλον, τω φβένα; Υέος άγει πβος ταν" δε πράσ- 
σειν ολιγόστον χρόνον ἔκτος τας. “δε µην Αίμων, νέατον γεννήμκα των σων παίδων. Αρα 
κει αχνύμεενος µκόρον της ῥνελλόγαµιου τάλιδος Αντίγονης, ὑπεράλφων ἅπατας λέχεων 3 

. ΤΠΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 

Ἐου ἀεοαῖ([α] Άορε ἵη βοο(1 ἶ6 ΓεαΙΊΥ {ο ππαΏΥ ο{ ππεη α Ρ]εβςιΤ6.---απά 
{ο πΙαΏΥ {πε Ὀερι]εππεηίς οἱ Πρ]Ώί-παϊηάεά Ίονε:---Ρΐέ ταῖη αάναηοες 
οἩ 9Π6, ΙΠ πονν!ςε αρρεῖδεἁ, απ/{1] Τε {εε]ς Ἠῖς {οοί απροῃ {πε οί Βγε! 

Ύαα, ἵη ψηδάσπη ἨαίΏ 4η Π]ηβίτίοις δαγΙηρ Ῥεεη ΡΥ 8οΠΠε-ΟΠε ἀῑδο[οβ- 

ἑς Τ]ιαί ουιῇ {ο Ἰἶπι 6υΕΥ αΡρεαγ» {ο ὂε σοοᾷ, Ὅυ]οδε πιά έλα ἀεῖί ἠγ- 
2165-ΟἨ {ο ἄεδίγμοίῖοπ «----απά ἐλιαί ᾗιε ἴδυες ΟΥ α ὀγιεί δρασε-ο/-έἶππε αρατέ 
07γοπι τί υἱτίαίτοπις 

ΓΤο Ογέοπ.] Ἠστε, Ιού6νοαχ, οοπιος Ἠαόππομ, ἔἶιε γοιηροςί Ώεβηο]ι 
οΕ {1νγ εἰΙ]άτεη ! 

[ Φιεσιοπίπρίψ.] Ώοςρ Ἡς «οπ1θ Ἰαππθηίϊηρ {1ε {αΐς ο Ἠῖ5 Ῥείτοίπεά 
Ὀπιάε Απάροηᾶ, ρτϊενῖηρ-εχοεςεῖνε]γ αἱ Ρεῖπς Ρἱ]κεά ο{ έ]ε παρ(ἶα]ςὃ 

615. ἆ πολύπλαφκτος ἐλπὶς,---πειέίύαρα 
δΡ6ὸ,---γοαπιίπς γουΐπρ ᾖορο. 

616. Ἠόειὸ Ἠᾶς Ἐτήπε]ϊας νη]ρά(απῃ ὅ- 
νησις Ἰ ὄνασις Ὠλμί{ἀνϊί. ἨΕΕΜΑΝΝ. 

618. δυδὲν ειδότι, {111 δεπεἱόπεἱ,----ποί α- 
τυαγεοΓ {λε ἀαπρεγ οἳ ο/ {Λε οοπαῖπρ οα{α- 
οιἡ(ψ. Βτυπο αἱ Ο1ῇ5 νους υυτοίς ας {ο]- 
1ου: «14 ὐτὶ όπ1ΠΘΒ, 9Υ11α04 ἀοβο]όπίε 
αᾱ τηό(τὶ Ἱπίορτ]{ά{θπ1, ἔρπει. Ῥταροδί{ῖο 
ασ Ἠηῖς νότρο αἀ]άποὶ ἀερόραί---νότρο 
5οηιιόπ(15 νόνεὴς Πὐτατιόγαπα εττότε α- 
Ἠαόφϊς, Ῥότρεγαπη ἵπ 415 Η0χ]5 πεοσψ αύ- 
σῃι---ΊἩ 4118, προσάρη.᾽ 

619. πυθὶ Φερικώ, 0η Λο [1γ6, πι ἴΠιθ8εη5ε 
ο αζηιοφί ρεγἰέ: ναί {5, “«πιαη ἶς ποί ᾱ- 

«αγ ο/ ἠὲ ἄαπροεν, επέ11 ο ἱ αοίιαἰ{ν {πι 
ἐέν----Ετ[ανά (5 τοαά]πρ 15, ἔρπει, πρὶν πυρὶ 
Νερμιώ πόδα τις προσαύρῃ,---11 1η ΟΠε πα.- 

621. Επδίά(πΙς οχρ]αϊπθά πέφανταἡ Τπι 
05 νογςε, ὮΥ ἀπεφάνθη, ἐνωμκατεύθη. 6 
π]ρΏ{ νοτγ ννε]] τεπάετ ἴε, «ρε οἳ 
/ουεα[εά----εεπί- αὐγοαα---ργοπιίς ες---ε-- 
Μἐθ1{ε----πιαάθ- ΠΟΙΟ.” 

625. Τε να]σαίε Ιεςίοι Ἠςγε ἵ5 πράσ- 
σει,----ᾱπᾶ (λῖδ ΗογπιαμΏ ἀε[θιιάς. 

6028. Αἰάπς οἱ νόίετες οόάϊῖος» (Βταποῖς 
ΞΑΥ5 ἵπ Ἠ]5 ποίς οἨ {]]5 Υ6ΓΦΕ) τῇς µελλο” 
φάμκου νύμφης τάλιδος. ΥΟΧ νύκκφης ΙΠίΕΓ- 
Ρεοίάἴῖο οδί πόπα]ηῖδ τάλιδος, εί εχ Ιπίεχ- 
Ππθάνϊ σἰόςδὰ η θόχίαπι Ἱγτόρρϊέ, 
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ΚΡ. Τάχ᾽ ἔισόμεσθα µαντέων ὑπέρτερον. --ᾖν-ν-]»-Ιν-ἰ»» 

ΤΏ παῖ, τελείαν ψφον ἆρα μὴ κλύων -ιν-|--Ι--Ι--Ι-- 

τῆς μελλονύμφου, πατβθὶ λυσσαίνων πάρει” --ι--[--ἰν-||--Ι-- 
Η σοὲ μὲν ἡμεῖς παντα χὃ δεῶντες Φίλοι; ιν --Ι»-Ι--Ι»» 

ΑΙΜΩΝ. 

Πάτερ, σὀς ἔιμι' καὶ σύ µοι γνώµας ἔχων 656 |ν-|--ν-|»-||--ἰν- 

χθηστὰς ἀποθθοῖς, ὧῖς ἔγωγ᾽ ἐφέψομαι. --ν-]|--Ι»-Ιν-ἰνν 

᾿Εμοὶ φὰρ ὀυδεὶς ἀξίως ἔσται γάμος ἀσίν-{----[[--ινν 

μείζων φέρεσθαι, σοῦ καλῶς ἠγουμένου. --Ίν-|--]ίν-|--ι-- 

ΚΡ. Ούτω γὰς, ὦ παὶ, χρΏ διὰ στέενων ἔχειν "]ν-(--ιν-||--]-- 

γνώμης πατρωως παάντ᾽ ὄπισθεν ἑστάναι" 040 |--]--||--Ι--|Ι»-ἰνν 

τούτου γὰρ ὀύνεκ) ἄνδρες ἐύχονται γονᾶς --]ν---]--[--|-- 

κατηκόους φύσαντες ἐν δόµιοις ἔχειν, Ὕ-]ν{τ-(ν-Ι--|-- 

ὡς καὶ τὸν ἐχθρὸν ἀνταμύνωνται κακοῖς, --Ιν-ν-Ιν-[--|-- 

καὶ τὸν φίλον τιμῶσω ἐξ ἴσου πατρί. -ε[ν-[----Ι»-ἰ-ν 

δ45 |--]--[--ἰ--ἰ--ἰ-- σσ Οστις ὃ) ἀνωφέλητα Φιτύει τέκνα, 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ. ΑΝΡ ἘΝάαΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ., Τάχα εισομέσθα ὑπέρτεβον Κκάντεων. Ώ πα{ κλύων τελείαν ψήφον της μκελλονύμκφου, 
ΑΠ ἄβα πάρει λυσσαίνων πάτει» Ἡ Ίμεις µκεν πάνταχη δρώντεε φίλοι σοι» ΑΙ. Πάτερ, είμαι 
σος’ και συ ἔχων χεήστας φνώμκᾶς κο: ἂις εγώγε εφέψοµα!, απόθθοις. ΤΓαρ ἔμκοι ἔσται οὔδεις 
φάμκος ἄξιως φερέσθαι κκείζων, σου ἠγούμιενου κάλω», Κ.Ρ. Γαρ ὁύτω, ω παι, Χθη έχειν δία 

- ᾿ : 
στένω», πάντα ἔσταναι οπίσθεν πατθώα» γνώμης” γαρ ὀύγεκα τούτου άνδρες ευχόνται φυσάν- 
τες φόνας ἔχειν κατήκοους εν δόµιοις, ὧς και ανταμκυνώνται τον ἔχθξον κακο!Σ, κα, τιμκώσι τον 
Φίλον εξ ίσου πάτρι. Όε ὅστις φιτύει ανωφελήτα τέκνα, 

ΤΕΗΑΝΡΙΑΣΤΙΟΝ. 

Οπεον. Ί/ε 5]ια]] 6οοπ Κπου Ρείίετ (Παπ Ρτορ]είΒ. [Το Ηαέπιοη επ- 
Μετίπρ. ] Ο πι 5οἩ, Πανίης Πεατά ο (]1ε ταῖβεά ἀεοτεε εοποεγηίηρ {ΊΥ 
πάς, έλοι ατί ποί οοπηε ταρῖηρ αραἷηοί {1Υ {αίμετ 7 [ Απαίοιιςίψ. ] Οτ 
οτε νγε Ιπάθεά, Ιπ π/μαίενετ-ν/αΥ αοης, ἆεατ {ο ἶιθεξ 

Ἡ Μον. [111 αἰκαρροϊπίπιεπί πηῖπρ]εα ᾽υΏίὴ οδεάῖεπεε.] Ἐαίΐμετ, 1 
1Η (Π]ηο:----αηά ἆο ἴποι, Πανίησ σοοά οουηςε]β {ΟΥ ππθ, ψἨΙςἩ 1 αἰ-]εαδί 
γη] (οῇ1ουγ, ἀϊτεσί-πιε-ασίσ]έ! 
Εου {0 πιο »Ώα]] πο πιοχγίαςε Ὦ6 Ἱνοτί11γ οἱ Ρεϊης-οοηβιάετεά ϱγεαίεΥ, 

Όπου Πες συ]άϊηςσ πε ΡΓΟΡΡΕΥΟΙΙΒΙΥ. 
Οπεον. [ Γεγή πτπο; ρ[εασεῖ. ] Εοτ ἶνάς, Ο πιγ 5οἩ, 1έ ἶ5πιεεί {ο {εε] 

ἵπ {1γ Ώοξοπι ἐλοί εΥετγ-(Πίπρ Ἠας-Ι{5-ε(αίίοπ Ροβίπά έε Ιαάσππεπί οΕ 
 {αίπετ:---Ώεοααβο {ΟΓ-ίπε-δακε οἱ ἰΠῖ5 πε ΡΙΔΥ {μαί, Ρερείέῖηρ οΠ]]- 
ἀτεῃ, (πε πιαΥ Ἠανε (πετ ουεάϊεπέ ἵη Επείγ Ἀουςο, ἵπ-οτάεν-(Ἠαί Π1εΥ 
ΠΙαΥ Ὀοί]ι τεραΥ α {οε γη εν]].---ᾱπά Ποποχ α Εγἱεπά εαα]1γ γη] (πεί 
οἴτο. [ ΤΠ) απ αἰγ οί εοποεῖέ. ] Ῥαῖ νῃοβοενει Ρερείς α8ε]εΒς ο]άτεη, 

652. Οη ἆρα ρὺ, Ἐτ{αγάΐ πιαἆε (Πο {ο]- 
Ἰουῖς οοπιππεη{:---έ{άεπι ργορέπιοάιπι 
εδί, αασά μὴ δό]απα, πάδὶ ααοά «« ἄρα μὴ” 
ραή]]ὸ {ότεαας.  άπιφαο εδί 5αβ5ρ]οάπ(ας 
14 {άοίαπα έ88ε, ἆθ απο δέγπιο ϱρί.”” 

655. Μαδρτανε α5δεγ{εά τῆς ρκελλονύµα- 
Φου {ο Ὦο ϱογετπθἆ Ὦγ λυσσαίνων,---θαί Ἰπ 
15. 1 (λπ]ς, Ἡς γγα5 τοι. 

654. Ἐτίωτάί σῖνες (1ο 5Ἰσπϊβσβί]οη ο 
πανταχΏ ἵο Ῥο, “' αθέφμε νε] όπιπί {πι γε :”” 
ΑΊά Ίιε 5αμρεβίΒ φίλα ΤΟΥ Φίλοι. 

606. Μιβρτθνε’5 Ἱπίειρτείαίίοη οἱ {πε 

ν/ΟΓὰ ἄπορθοῖε 16, ἀέγίρας όγο:---ἴ]ε Βο]α- 
Μαςί5, ὀρθῶς καθηγῇη. 

638. Οοπιπιεηίαίοτ5 ατε ποί αργεεά το- 
«ρεοίῖηρ εἴίμει (6 οοπδίτιε(Ιοή----ΟΙ έλα 
τοβάῖπρ οἳ ἐς Ί]πε απἆ {με πεχί. Βοπ1ε 
οοηί{θπά {ΟΥ ἄξιος, θΠᾶ μκεῖζον. 

640. ἑστάναι, δίάγε:--τάδιτὰ Μιδοτά- 
γ]18 ἱστάναι, δἱαίήεχε. ΏπΕὉΕΟΤ. 

θ45. φιτύει. Λ]άμ5 εί οόἀϊσες πιεπάόδὸ 
φυτεύει.---οαιά]σάπίε νέτδι. Νὰπι ρτίπηᾶ 
5ύ]]αῦα ἵη φιτύω ρτοάΜσἴέας,---θδά εοττή» 
ΡΙ(άχ Τη φυτεύω. ΒΕΟΝΟΚ. 



ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ε . ’ 

τί τὀνὸ ἂν ἔίποις ἄλλο πλην ἀυτῷ πόνους 

φῦσαι, πολὺν δὲ τοῖσιν ἐχθροῖσιν γέλων» 
’ 3 .» ο ’ δα ἐξ . 

Μή νύν ποτ’, ὦ παῖ, τὰς φεένας Υ ὑφ᾽ ἠδονης, 
8 ε) ” 3 / 3 Ν 4“ 

3 υναικος ουνεκ » ἔκδάλης, ἐιδὼς ὅτι 
» ΄ 

ψυχθὸν παραγκάλισμα τοῦτο γίγνεται 
’ Δ 

γυνὴ κακὴ ἔύνευνος ἓν δόµοις. Τί γὰρ 
ή 9. 4 “ ν Ἀ / Ες 

γενοιτ ἄν ἕλκος μεῖζον Ώ Φίλος κακος» 

᾽Αλλὰ πτύσας ὡσεί τε δυσμενΏ µέθες 
ε , ’ 

τὴν παῖὸ ἐν ᾿Αίδου τήνδε νυμφεύσειν τί. 
Δ .»͵ ”ν 

᾿Επεὶ φῶρ ἀντην ἕἶλον ἐμφανῶς ἐγὼ 

640. 5] 

Ἅ-]γ-[--ἰθτ]--]-- 
--[»-[μτ[ν-[-Ιν- 
ο. 
--[»-]--]--[--]-- 
ο... 

--ἰ»-[--ἰν- "τιν 
--[γτ]--[μτ[ν-]νν 
ο. 
2-[ν-[----ἴ-]-- 

050 

«-ἰ--]--ἰ--[--]-- 
--]δ[ν-[--[--ἷν- 
--]ν-[γτ]ν-[στ]»» 
.-ἰν-]--]--πν-]»- 

οσο |--|--ἰ---ἰ--ἰ--ἰ-- 

πόλεως ἀπιστήησασαν ἐκ πάσης µόνην, 
δ κ... Ν 3 ’ / 

Ψευδή 4 ἔμαντον ὀυν καταστησω πολει, 
ιο Δ ” ’ 

ἀλλὰ κτενῶ. Πρὸς ταῦτ᾽ ἐφυμνείτω Δία 
κηἳ 9 ἃ δὴ ΄ 348 .» ’ 
Ἐνναιμον' εἰ γαρ 9η τὰ  ΕΥΥενη Φυσει 
” / / |) 1/ ’ ςλὲ 

ακοσμα υρέψω, χαςετα τους ἔξω 9 εγούς. . 

ΤΗΕ ΟΒΌΕΒ, ΑΝΡ ΕἘΝΑΤΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΛΤΙΟΝ. 

τι ἄλλο αν εἶποις τόνδε πλην φύσαι πόνους ἁύτω, δε πόλυν γέλων τοίσι εχθβοίσις Νυν µη πό- 
τε, ωπαι, ὀύνεκα φυναίκος, ἐκθαλῃς τας φεένας γε ὕπο Ἡδονης, εἴδως ὅτι τούτο γίνεται ψύχ- 
ον παβαφκαλίσρια, κάκη φύνη Συγεύνος εν δόριοις. Ταρ τι μείζον ἕλκος αν γενοίτο η κάχος 
Φίλος» Άλλα πτύτας ο Ενομ.» ἀέθες την τήνδε παίδα νυρμιφεύσειν τίνι εν ᾿Αίδου. Ταθ 
έπει έχω ἔμιφανως είλον αύτην μκόνην εκ πάσης πόλεως απιστησάσαν, οὗ γε καταστήσω εμκαύτον 
ψεύδη πόλει, ἄλλα κτένω. Τ [σος ταύτα εφυμινείτω Δία Ἐυναίμιον' γαρ ει ὃη ὐεέψωτα γε φύ- 
σει ἔψγενη ακόσ/κα, κάρτα τους ἔξω φένους, 

ΤΗΛΝΣΙΛΤΙΟΝ. 

νν]ιαί εἶδε, ν/οι]άθδί (οι 54Υ, ἆοες Ἰς, εχοερί επσεηἆεχ {οἵ]5 {ος Ἠϊπι- 
56] {, απά ΠΙΙσΠ ]ααρΏίετ {ο Πῖς επεπιῖος 

Νουν ἆο ποί (οι 6υετ, Ο πιΥ 5οη, {οΥ ἔπθ 5αἷκο ο α ΊΥΟΠΙΔΗ, ἀτίνε α- 
ΥΥΑΥ ΙὮΥ 8εηςος, {ΟΥ {Το(11, ΘΥ Ρἰδαδιτο,---Κπονῖης έἶιαί (Πῖς ἶ α ομϊ]ηρς 
επιργασςθ---α Όαά νν]{ε (πο ρατίπεΥ ΟΕ (11γ Ῥεά αί Ποππε! 

Έου νν]ιαῖ νγοῖςε 5016 Ο8Π {λογε Ρο {απ α ἐγεας]μεγοιις αεπά ὃ 
Ἠγπατείοτε δρυτηίης Ἠθγ α5 α {οο, 5υ{16Υ ἐς πιβΙάεη {0 ΠΙΑΣΕΥ 60ΠΠ6- 

οπο ἵπ Τάτίατις. Εου δἶποε 1 ανα «ἶθατ]γ ἀϊδοονετεά Ίεχ αἱοπε οἱ αἲὶ 
νε οἵγ αοίηρ-νΙ-ἀϊςοῦεάίεποἙ, 1 ννῖ]] ποῖ Ιπάθεά ργονθ πιΥδε]{ {αἱ5α 
ίο έΊχα είαίο,---Ὀιῦ π]] ριί-μεχ-(ο-άεαί] ! 

Τ,οί πετ (πετείογε ἵηνοκε ᾖονο (Πε (αοά ο{ Ιπάγεά:---ἔος ἵ{ 1 βοοί]ι 
1 εαν ἴἶιοςε Υπο αγε τεα]]γ Ὀ} Ὀϊτί]ι α]]ῖεά {ο πηο, παϊκὈοςοιηίης----παοἶι- 
ΠΙΟΥΘ {ηο5ε γν1ο ατθ ου{-ο[-ἴ1θ-ρα]ε οΓ αβΙΡΙ(Υ. 

648. Υά]ρὺ, τὰς φρένα: ὑφ᾽ ἡδονῆς, ἴπ Ττ]- 
ο π]ϊ οόᾷ]σε τόρϊο εἰατίάςσθο, τὰς φρένα 
ὑφ᾽ ἡδονηε: γθοίὸ. Βάπε Ἠος Γά]οτο (4) 5ίά- 
το πόρι{ νόγδι5τ---- πὰπα ύ1πια 1 φρένας 
Ῥτγόνϊς αεί. Βπυνοκ. πα 

6052. ἕλκος, ΗΕΥΑΙΙΥ, αἴοεγ,---Όαί Ἡοτε, 
α5 Εγβιτάί τοπιαΓ]Ε, ἴπς 86ΕΠ8Ε 5 ταίΠος, 
«όΐογ,---ραΐη---δογγοιῦ----υέᾷα[ἴοη.'” 

655. πτύσαςι---ΒΙπιρ]εχκ Ρτο οοπιρόβ!ἴο 
ἀποπτύσας, ἄδΡέγΠαΠΛ8Β. ΒΕΕὉΕΟΤ. 

6054. εν Αίδου, ἐπ Δοζ----ὑπ {ιο δα θς ὖε- 
ἴοιυ. Ἐτιπο]ς 188 νυκφεύειν,---Όαί 1 Ἰιανο 
οοπβοη(1ηρ]γ ντ Α]άάς, Ηονπιαππ, απά 
5ενογα] οίετς, (απά οἩ (ιο α(λογΙ{γ ἴοο 
οξ (ο οἰάρδί ΜΑ.) αἴνθι νυμφεύσεινι 38 
Ῥοῖης ἹπάΙκρι{αΡ]γ πποχο οοστοςί. 

659. Βγυπε]κς οἀ]ίεά ἔι γὰρ δῦτα τᾶφφενῦ 
φύσει, απ νν](]ι (μῖ5 οΏβδεγναίῖοη: “έάδερτα- 
γάία εδί, ἵπ Ηρτῖς όπιηῖδας, Ἠή]α5 νόνγςὰς 
φοηρίήτα, ΑΗ Πάῦοηί ἐι φὰρ δὺ τάδ᾽ ἔε- 
νῦ: 411, ἔι γὰρ δὺ τά τ) ἐγφενῦ. Ουἡνῖ5 ραά]ὸ 
αή σου ἵπ Γγασϊεόγαπα ]εσίϊόπε γ]άότε Ρό- 
(θγαί βοχ/Ρῖ ἀεθιιίςδε, ἐι γὰρ δῦτα τἆγηενῦ. 
Οτάδῖς εκ τὰ εγγενῦ θ8ί τἆγφενρ. Ετεατάί 
{τοπ εοπ]6οίιγο ϱᾶγε ἔι φὰρ δὺ τά γ΄ ἐγγενῦ 
φύσει----ᾱ τεβάῖηρ Βο]αεί[ογ αἀορίςεά, ἂ5 ἵπ 
5 ορ]ηῖοη ρτθ{εγαΡ]ε {ο Ώγαποκ”ξ. Ἐύν- 
αιριον, αγία ο/ {λε γἱρΛί9 ο) ἠἰπᾶγεα. 

000. κάρτα τοὺς ἔξω φένους, οΠΙΕΠΙΨ (ος η 
α ϱγσαίεγ ἀεσγες) έλμοδε οιέ οί ευπδαπᾳαῖ- 
Πέ οἳ ο έ οί γεἰαἰοπιςλὲρ,---ΩΕΥΦΟΠ5 10/9 
αγοποΛίρ αλῖῃ {ο 116. 



22 661. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

3 » Ν 3 / / 2’ κ ν. 
Ἐν τοίς ας ὀιχειοίσιν οστις εστ ἄνγηρ 

Ν ν 3: { 8, 4 

κχθηστος, Φανειται καν πολει Φ/Χά10ς ὢν. 
χ » Λ κ / ος / Φι 8 

Καὶ τοῦτον ἂν τὸν ἄνδρα 3αρσοίην ἐγὼ 

καλῶς μὲν ἄρχειν, ἐν ὃ ἂν ἄςχεσθαι Φέλειν 

-.]ν]-μτ[ν-]ν- 
--]λτ]--]λ-[ν-]-- 
ο. 
.-ἰγ-[--μ-[--]-- 

δοβός τ᾽ ἂν ἐν γειμῶνι προστεταγμένον 065 |»-|--||--Ι--Ιν-Ι»» 

μένει δίκαιον κἀγαθὸν παραστάτην. --]ν-||--Ιν-ΙΙ--ίν- 

Ὅστις ὃ᾽ ὑπερθᾶς ἢ νόμους βιάζεται» ω-]--[--!»-ἰ»« 

ἢ τὀυπιτᾶσσει τοῖς κβατοῦσιν ἐννοεῖ; -[ν-||--ίν-ί--Ι»- 

ὀυχ ἔστ᾽ ἐπαίνου τοῦτον ἐξ ἐμιοῦ τυχεῖνο --[--||--|--Ι--|-- 

ἸΑλλ” ὃν πόλ.ς στήσειε, τοῦδε χρὴ κλύειν, 670 |--[ν-[|--ἰν-Ι»-ἰ-- 
|.) Δ λ δ, Δ . 

παι σµικρα) και Οοιχκα(ᾶ9 και ταναγντἐᾶν 

ς .-|--]»-[--ἷ-- 
.-[--]»-[ν-Ι-- 
Ἅ-[»τ]»-]»-ἰ-- 

675 |»-]--[--]--[--ἰ-- 
Φ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΕΙΙ5ΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Γαρ ὅστις ἐστι χθήστος άνηρ εν τοις οικειοίσι, Φανείται ων δικαίος και εν πόλει. Και τούτον 
τον άνδρα ἔγω αν Ἰαρσοίην αν άρχειν κάλως (κεν, δε 3έλειν ευ αθχέσθαι” τε εν Χειμιώνι δόρος αν 
µένειν προστετάφµκενον δικαίον και ἆγαθον παράστατην. Δε ὅστις η ὑπέρβας νόµκους βιά- 
ζεται, η ἔννοει το επιτάσσει» τοις κβατούσι, ουκ ἐστι τούτον τύχειν επαίγου εξ ἔµκου. Άλλα 
τούδε όν πόλις στησείε, Χθη κλύειν, και σμκίκρα» και δικαΐα, και τα ενάντια. Ταρ ουκ ἐστι 
μείζον κάκον ανάρχιας ἀύτη ολλύσι πόλεις" δε τιθήσι οίκους ανάστατου»' δε συν μάχη δό- 
θος καταέῥηφνύσι τρόπας" δε ἡ πειθάρχια σώζει τα πόλλα σώματα των οθθούµκενων. 

3 ’ 4 ” 3 2 / ο 

Αναθχιίᾶς γαρ μεῖζον ουκ εστιν χακον 

ο] 
ᾗ 
] 
΄ 
: 
«Ελλη: 

ἀύτῃ πόλεις ὄλλυσιν Ἠὸ ἀναστάτους --] 

ὀίκους τίθησιν Ίδε σὺν μάχη δοβὸς --] 

τροπὰς καταῤῥήφνυσι τῶν δ᾽ ὀρθουμένων | 

σώξει τὰ πολλὰ σώμαθ ἡ πειθαρχία. --] 

ΤΕΗΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

Έος ΨΊιοενετ ἶ5 4 σοοᾷ πηθη ἵη Ἠΐ6 ου/Ώ Γαπηϊ]γ, πνῖ]] Ρε 5εεη {ο Όε ]αβί 
8ἱ6ο ἵπ (1ε είαίθ. 

Απά είς πιοη, Ι απι οοπΠάεηῖ, ψου]ά τα]ε ργιάεπί]γ ψ]έ]α], απά ο 
{ης ππεεί]γ {ο ΟΡΕΥ :---απά ἵπ {8 (επηρεςί οΕ{]ε δΡεαί νγου]ά Τε τε- 
πηβῖη εί Ἠ]5 Ροβί, αη Ποποταῦ]ε απά α Ώχανε οοπιρθΠΙΟΠ-ΙΠ-811Η8. 

Βιΐ ν]οενεγ, εἴίμει Ὦγ (ταηβρτερείηρ {Πε Ίθνγ5 αοίδ-γΙ(Ἡ ν]ο]επορ, 
ΟΥ {Ἠ]η]ς5 {ο οοπηπηαπά (Ίοςε ἵη-αα(]ογέγ,---Ίέ ἵ5 ποῖ {οσ πι {ο οὈίαϊα 
Ρταῖρο {ΓΟΠῃ ΠΠΘ. 

Ῥηί έχε πΊαη, ΨἨΟΠη {Ἠε οἵγ ΏιαΥ αρροϊη!, 1 ἵ5 Ιπουπηρεπί {ο οΏςΥ, α5 
νγε]] ἵη πιο] πιΘί{ΕΥΡ, απά ἵη {11ο8ε {]αί ατε ]μ5ί, ας ἵπ (ΠΙηρςί]ε τενείβθ 
οΓ(1οβ6θ. 

ΓΜογαΙἰσίποΙψ.] Ἐος ἴπετε ἶδ ποί α σγθαίεί εν1] (18η ΠΕΥΟΗΥ: Ἱέτι- 
ἵηβ βίαίες: 1{ 145 Ἡουδες Ίου: ἵέ ἵη (πε οοπαραί οΕί1ε 6ΡεΒΥ 5οθί{εις {λε 
γαη]ς5:---Ραί [11 ἱποιπιαίίπρ επργεκςῖοη οὗ οομπίεπαπεε.] ἀῑδοῖρ]ιπε 
Ῥ{θδετνεε πιοβί ος {Πε ρετεοπ οΓί1οβε τἱρ]ι{]γ-οοπ{ογπαῖηρ-Μο-ἵς. 

663---6. βοΏασίοι οἩ {πε γεοοτππηεπἆθ- 
6ο οἑ βεϊά]ας, ῬγοισῆΏί έἶιεςο {ουΥ νειβες 
το {1ε ρ]αςε έλαί {πεγ πονν οσοΡΥ, ΕΥΟΤΗ 
ν/πείο {ΕΥ ας Ἰοπρ 5ίοοᾶ, απάθγ γετβε 
671, καὶ σμικεὰ, καὶ δίκαια, καὶ τἀναντία, 

6606. προστεταφμκένον»͵) ήδη, 1 εδί, ί- 
θ1}ήδςμς εοί. ΜύδαΕΒΑΝΕ. 

66Ί. ἘΒτιηο]ς οἨ (5 νοΓ5ο οοΠΙπΙΘΗ(5 
Τη8:----έ καὶ δίκαια, καὶ τᾶναντία. 9]ς Ο0- 
πηίῃ]ας τοχ Μεάόο» ἀῑί ἀραἀ ΒόΠΘςαΠΗ : 
«πφμιπι,άίφωε ἱπίφιπι γἐσἰσ ἱπιρέγίωηι 
/έχαδ :᾿” τάναντία Πόί8ί καὶ μεγάλ.ε, καὶ ᾱ- 

δικα. Ὑεί Ὦγ τᾶναντία, ΗΕΓΠΙΑΠΗ 1Πά6Ι- 
βίοοἆ ἄλικα ΟΠΊΥ. 

618. Τ16 γα]σαίε γεβάῖπο 15 πόλεις τ΄ ὄλ- 
λυσι», Όαί Εγίαγάέ, απά αξίετ Ἠϊπι Θο]αεί- 
6ς, τε]θσίεά τ’. ΗΕΙΠΙΔΗΠ Ἠα8. Πούγενες, 
τοδίοτες 16 1π Ετ/ατά(’5 ]α5ί ο Ιλοπ οξί1ο 
ΑΠΗΡομᾶ. 

614. Ἐτβιγά{ 8875 :-----ὁ δορὸς ἨΟΏ Ο11Ώι 
Μιαρτάν]ο ὰ τροπὰς, 8εᾷ ὰ (κάχη, τέβὶ ρά- 
ο: Ῥαΐ Ηεγπιαππ αἀάδ: “ πήΠϊ Πῖς ἀρ- 
ἥπς ν]άόίιχ δορὸς ΟΜΠ1 τροπὰς οου]άπρὶ.”” 
Τπ5 ἆο {]χε ἱεαγπεά ἀῑΠει' 



ΑΝΤΙΓΟΝΗ. ϐ677. σὃ 

Ὀύτως ἆμυντε ἐστὶ τοῖς κοσμουµένοις; --Ίν-{--]--Ι--]-- 

κὀύ τοι γυναικὸς ὀυδαμῶς σσητέα --Ί--[{ν-]κ-Ι--»ν 
.” ᾽ ””΄ ω Δ 3 8 3 ” κρεῖσσον γὰρ; ἔέπερ δεῖ, πεὸς ἀνδθὸς ἐκπεσεῖ' --ιν-(--ίν-Ι--|-- 

κὀυκ ἄν γυναικῶν ἥσσονες καλοίμεθ ἄν. 68 --Ίν-[--ικ-!»-]»» 

ΧΟ. Ἡμῖν μὲν, ἔι μὴ τῷ χεόνω κεκλέμµεθα, --]ν-]|--Ι--]Ι»-ἰν» 

λέγειν φρονούντως ὧν λέγεις δοκεῖς πἑρι. Ὕ-[»-|Ι--Ι--Ιν-ι»ν 

ΑΙ. Πάτερ, Φεοὶ Φύουσιν ἀνθεώποις φρένας, Ὕ[ν---]ν-|--ἰκν 

πάντων, ὅσ᾽ ἐστι, χεημάτων ὑπέρτατον. --Ίν-»-Ι--ΙΙ»-|κν 

᾿Εφὼ δ᾽ ὅπως σὺ μὴ λέγεις ὀρθῶς τάδε, 0850 Ὕ-[ν-»-]ν-[--]νν 
αν / μὲ. 9-4 / / 
ὀύτ) ἄν δυναίµην, μήτ ἐπισταίμην λέγειν" --Ίκ-(--ί»-||--Ι-- 

’ ’ 3”. ς / ν ”” Υένοιτο µέντ ἄν χάτέξω καλώς ἔχον. “τν τκ-(ν-]»» 

Σοῦ ὃ ὀῦν πέφυκα πάντα προσκοπεῖ, ὅσα --[οιν---Ιν-|»» 

λέγει Τις, ἢ πράσσει τις) ἢ ψέφειν ἔχει" Ὕ-ι--|(----ΙΙν-|-- 

τὸ γὰρ σὸν ὄμμα δεινὸν ἀνδρὶ δηµότη, 690 |» -|ν-»-|--ΙΙ»-ἰ-- 

λόφοις τοιούτοις, ὃἳς σὺ μὴ τέρψει κλύων" Ὕ-Ίν-|--ίν-Ι--Ι-- 
ἡ  νημς εν ων. ἍῥἨμμμος ἁμιμωκοη τα 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΟ ΑΝΡ ΕΝΑΤΗ ΑΟΟΕΝΤΌΟΑΤΙΟΨ. 

Ούτως ἐστι αμύντεα τοις κοσμούμενοις, και ούδαμκως οὗτοι Ἠσσήτεα «η υναίκος’ φαρ κβείσ- 
σον, εἰπερ δει, ἐκπεσειν προς άνδρος, και ουκ αν καλοίρκεθα Ἡσσονες γυναίκων αν. ΧΟ. μιν 
Κεν» εἰ µη κεκλέμεθα τω χεόνω, δόκεις λέφειν φβονούντως πέει ὧν λέγει». ΑΙ. Πάτερ, Υέοι 
ανθθώποις Φυούσι φεένασε ὑπέετατον πάντων χθήμκατων, ὅσα ἔστι. Δε ὅπως συ µη λέγεις τάδε 
όθθως, ἐγω ούτε ἂν δυναίκην, µκήτε επισταῖριην λέγειν (κἔντοι και ἕτερω ἔχον ἂν κάλως φε- 
νοίτο. Δε σου ουν πεφύκα πβόσκοπειν πάντα, ὅσα τις λέφει, Ώτις πθάσσει, η ἔχει ψέφειν’ αρ 
το σον όμκα δείνον δήµκοτῃ άνδει, τοιούτοις λόφοις, ὃις συ µη τέρψει κλύων᾽ 

ΤΗΕΛΝΡΘΤΑΤΙΟΝ. 

Τ]νας παιδί αἱ ϱο ρἵνεη {0 έπος {μαί σονετΏ,---4ηά η ΠΟ αοοουηέ 
νλαίευοτ πςῖ-θιρηηϊςδίοπ-Ώο-γίε]άεά {ο α νγοπιαΏ: ΓΟΣ 16 ννεγε Ῥείίετ, 
ΙΕπθοΘΒΡαΥΥ, {ο Ὀο ναπαιἰδ]εά 7 α Πωαή----απά Ύνε 5λλοι]ά ποί Ρε ίγ]εά 
Ιπ{θγΙΟΥ {ο ΥΥΟΠΠΕΗ--- νε 5ποιι]ά ποί! 

0ποεῦ». Το 5 Ιπάθεᾶ, (1π]εςς νε Ἠανο 5 εγο-Ιπηραϊγπηθηί {Γοπα 
εππς,) οι αρρεαχεςί {ο 8ρεα]ς νη!δεΙγ οἩ ἴἶια ει ρ]εοίς νηετεοη {ποια 
5ρεακεςί ! 

Η ηΝνον. Εαίμος, πο (ος ἵη πιαη Ιπιρ]αηί ΤΘαΡδΟΗ,;---ἴπε ποῦ]οςί οΕ 
91] Ροββεδεῖοηδ, 45 ΠΙΩΠΥ α5 Ὀ6. Βιί----έπαί οι εχρουπάο»ί πο ίπεςε- 
Ο]ησς τἰσ]{]γ, Ι πεἰίπεΓ ο8Π-- ΠΟ ΚΠΟΥΥ 1 Π1ουν {0 58Υ:---Υεί {ο αποί]ες 
πη]σ]ι{ {Π]6 αὈΙΠΠέγ {αἴτ]γ αεογθ. 

Ῥυΐ {ου {1γ Ιηίετεςί, αί-α]]-ενεηπί5, Ίανε 1 πα(ιτα]]γ-Όεεπ-ασσιδίοπ]- 
εἆ {ο οοηβϊἆες ενεγΥ-(Ἠίηρς (παί αΏΥ ΟΠΕ 58Υ5---ΟΓ ΔΏΥ Ο0Π6 ἆοες---οχ Ἰα5 
ιο οεΏδιΓ6:--- {ος {πγ Ῥγεσεποε ἵ5 ἀαίεττίης {0 α ΟΟΠΠΠΙΟΠ οἴίΖεη, ῄγοπα 
ἴνα α5ο ο{ βι1ο]ὶ εκρτεδδῖοης α5 ἴἶλοι νγοι]ἀαςί ποί Ῥε Ρ]εαδεά {ο πθασ: 

677. Ειδίά(λ]ας ἵπ οπς οἳ Πὶ5 ποίθ8 οἨ 
ἴιο Βγδί Βοο]κ οἳ ἴ1ε Π]αἆ οχΡρτεβΒΟ5 ΗΙπῃι- 
5ο]{ (]άς: «φίλα, Αττικῶς, ἀντὶ ἐνικοῦ τοῦ, 
φίλον᾽ ὡς καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ, ὀύτως ἄμκυντεά 
ἔστι τοῖς κοσμουκκένοις, ἀντὶ τοῦ ἀμιυντέον.) 
Ἐνγβαγά{ εκρ]α]Π5 κοσμκουμκένοις ὮΥ ὃς φις 
ἐπδεέύία οἱ αρραγάίέα διοιέ: ειχα Βολο]]αδί, 
Ὦγ «τοῖς ἄρχουσι.᾽'----'Γ]ιε (τας πιεα]ης, 1 
εομοεῖνο ἵδ, -ὁ πιαρἰθέγάέιι {ι1ρ δέ ἰθιις. 

681. Βο]ασίθγ αἱ {ῖ5 νουςο Ίιας {πο {ο]- 
1ονῖπρ τοπιακ :---Ὕπιάτου πόπαίπεπη ἀᾱ- 
Ἠπο ΡΙΟ κεκλέρεθα οοπ]θσίδδε βεθλάμε- 
αεθα, 5ε/]]οςί, τὸν νοῦνε”'----ΊΊπιε Ἱπιραϊτς 

Ῥοί] Ῥοάγ απά πηῖπά.----Όαί πε Ολους οἳ 
εοιγςε αἰ]αάος {ο {ια Ἰαί{6υ :----- {ὃν (ή 
Λαπά ο) ἐὔππθισε Λαυε ποί ὄδεῃ γοὐῦειί πι 
αγ 4ομγεο ο οι επογφίαπ πρ. 

682. Ηοτπιαπη ----ἀϊδδα δέος ντ] ιο 
να]σαίο Ἰας(1ο]----8Υ5 :----ε ἀάτ]ου γετρό- 
τά ϱο]]οσάτίο, ᾳαὰπα ΠΙΓΙΠΙ οδί 6 ΠΟΠ 
{ία πιο]ήτο πια] θέ: δοκεῖς φρονούντως ὧν 
λέφεις λέγειν πέρι. 
088. ΕΥ βιτά (5 τοπάῖπρ ἶ5, σὺ ὃ) ὂυ πέφυ- 

κας πάντα πεοσκοπεῖν. ΟΙ]θγς {ΟΥ σοῦ σῖνε 
σοίτ---θα{ ἵπ οοπαροβΙζομ, αξ ΒΓΗΠΟἷΚ πο- 
Ώςςς, πθὸ 15 (1 581πο όρη 35 ὑπές. 



24 602. 
|. Μ γε 4 , [ 

ἐμοὶ ὃ ἀκούει ἔσθ᾽ ὑπὸ σκότου τάδε, 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

8 αν ’ ζω δυ / ο 

τὴν παῖδα ταύτην ὁἳ ὀδύρεται πόλις 

φπασῶν γυναικῶν ὡς ἀναξιωτάτη 
, 

κάκιστ ἀπ ἔργων ἐυχλεεστάτων φθίνει’ 095 

ἥτις τὸν ἄντης ἀντάδελφον ἐν φοναῖς 
ο ΗΛ ε 2 3 ο δν 

πεπτῶτ) ἄθαπτον, μὴθ ὑπ ὠμηστῶν κὐνῶν 

ἐίασ᾽ ὀλέσθαι, μθ᾽ ὑπ᾿ ὁιωνῶν Τινόςε 

ὈὌνχ. δε χρυσῆς ἀξία τιμῆς λαχεῖν; 

Τοιάδ᾽ ἔρεμνὴ σῖγ ἐπέρχεται φάτε. 700 
» [ιν ΄ 

᾿Εμοὶ δὲ, σοῦ πρώσσοντος ἐυτυχῶς) πάτερ; 

ὀυκ ἔστιν ὀυδὲν κτῆμα τιμιώτερον. 

Τί γὰρ πατεὸς Φάλλοντος, ἐυκλείας τέκνοις 
.”/ . Ἆ ’ Δ 18. ’ 

αγαλμα μεῖζονς Η τι προς φαίδων πατοεί» 

Μὴ νῦν Ἑν ἦθος μοῦνον ἐν σαυτῷ φορει; 705 
ε η ων οὐ ο. 5 Λη 
ώς ης συ; κὀυδὲν ἄλλο, τοῦτ' ὀρθῶς Εχει. 
ϱ αν δν. κ ω [ μα 
Οστις γαρ ἄυτος η Φβονει μονος δοκεῖ, 

Α . ο 3 2” Ὀ] 3 3/ 4 

ὗ γλῶσσαν, Ὦν ὀυκ ἄλλος, ἢ ψυχὴν ἐ χει, 

-ιν-||----ν-Ι-- 

--ἰν-[--|--Ικ-Ι»» 
! 

-- [γε] -]γτ[-]-- 
.-[ν-[--]ν-ἰ--ἰ-- 
ττ[γ-[--]--ἷ--ἰ-- 
--]δτ[-- λε [--]ν- 
--[ν-[--ίν-[-εΙ-- 

"-[ν-[--]ν-Ι--ἰ- 
Ἅ-]ἕ-]--ἷν-ἴμ-]-- 
-τ[γτ]--ίθτ[ν-]νν 
----[--]λ-[--ἰν- 

-μτ[-τ]ν-[--] - 
--]γτ[λε]ν]--]-- 
--]γε[λε]ν-]-ἰ-- 
-τ [γε [στ ]ντ] --ἷμ- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΟ ΑΝΡ ἘΝΑΙΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΌΛΤΙΟΝ. 

δε έστι ἔμκοι ὕπο σκότου ακούειν τάδε, δία πόλις οδύρεται ταύτην την παίδα’ ὡς αναξιώτατη πά- 
σων φυναίκων φθίνει κακίστα ἆπο ευκλεέστατων έργων ἥτις κήτε ειάσε τον αυταδἔλφον ἀύτης 
πεσφτώτα εν φόναις αθάπτον, ολέσθαι ὕπο ωμκήστων κύνων, (κήτε ὕπο τίνος οιώνων. Όυκ ἥδε ἄξια 
λάχειν χέεύση» τίης» Τοιάδε εθέµνη φάτι; επέρχεται σίγα. Δε ἔμοι, πάτερ, ουκ ἐστι οὖδεν 
κτήμα τιιιώτεβον, σου πβασσόντος εὔὐτυχως. Ταρ τι μείζον αγάλμκα ευκλείας τέκνοις, πά- 
τρος 3αλλόντος» Ἡ τι πάτθι προς παίδων» ΝΙη φόθει νυν εν σαύτω ἐν (κούνον ήθος, ὧν τούτο συ 
φΊς, και οὖδεν άλλο, ἔχειν ὀρθωε. Ταρ ὅστις δόκει η αύτος µιόνος Φόόνειν, η ἔχειν γλώσσαν, η 
ψύχην, ὧν ουκ άλλος, 

ΤΠΛΝΒΕΑΤΙΟΝ. 

Όέ 1έ 15 ηλῖης ἵη {16 εἶιαάε (ο θεα {Πεςε-(Πῖησς,----ἴπ γΥ]ιαί-γγ4Υ {πε εἷ- 
 πἹουσΏς ΓΟΣ (1116 νΙτρῖη :----Πονν «Ἠθ, {Πε πιοδί Ιπάεδεγνεά!Ιγ οΓα1] νγο- 
πΠΘη, Ρετί]ες Ὀγ-ίΠα-πποδί-γείο]εά-{αίε- -α{ἴει πηοδί σ]ογίοις ἀθεάς: 
δ[ιε γιο φιι{εγθεά ποί Ίετ ο/η Ὀτοίμπες, {α]1επ ἵπ 5]αισ]ίετ ἀπρωσῖες, {ο 
Ρε ἀεδίτογεά ΡΥ τανεπίης ἆοΡ8, ΠΟΥ ὮΥ ΑΠΥ οπ6 ος Ρίγάς. 
Γ/Πῇ ἐπιρλασί».] 15 5Ώε ποί ΥγοτίΏγ {ο ασ αῖτε σο]άεη Ἱοπος» [.44- 

πιϊγιποῖψ.] ας] α Πιάάεω ΓΤΗΠΙΟΥ Ρεταπηρα]αίορ 1π οἴ]επος ! 
ΓΗ] ῥ[ιαί α[[εοίίοπ.] Ώ τί {ο 1ης, {αί116, (1εΓε ἶ5 ΠΟ ΡΟΒΒΕΒΘΙΟΩ ΠΠΟΥ6 

εδπιαρ]α, (παη {Πεε {αγίησ ΡΓοβρεΓουβΙγ. 
Έοτ ναί ἶ5 α στεθίθΓ ογπαππεηί Ο{ 6ΙΟΣΥ απίο ομΙ]άγεη, (Ππαη α {αί1ιες 

Πουν]ελίηςο---- ΟΥ γγ]ιαί {ο α {ΔίΠεΥ (λαη Πὶ5 ομΙ]άτεπ ο [ Επίτεαπρίγ.] 
Ῥεαγ πο πουν {Π {Πγβε]{ (Πἱ5 οπε 8ο]ε θεπΙπχεηί: “Τ]λαί υ]αί ἐλοιι δαι/- 
εδί, απᾶ ποίᾖῖπο εἰσε ἶς γρ] Εοτ νποενει Εμηχς, εἰίμετ (]ιαί Ίε αἶοπο 
Πα(]-ννὶδάοπι, ος μαί Ώε Ροββεβδες 8 {οης 6, ΟΙ α 5ου], 5αο]ι α5 πο οἵμει, 

692, ἐμοὶ δ ἔστι, δι ἐέ ἰς {ο πιο, εἶιαί ἵ5, | ααᾶπα, 4πεπῃ οτόᾶας αἹτάταπα, πο Απ]. 
14 1 11π6, οἵ,ΠΠΟΤΟΘ {16Ε1γ, Ι οαπ. Οη 18 
Ηοεπιαπῃ πηαάε {ια {οΠον]ηρ εοπΙππεηί: 
«6Φε]ιο]]άδίες : ἐμκοὶ δὲ πάρεστιν ἀκούειν τῶν 
λάθρα κατὰ σοῦ λεφομκένων. Οιόη]ὰπα 4αα» 
εἶὰπι ἀϊσήπίαγ, όἀὰπιλ αιάϊάηίατ οἶδπῃ, αἆ 
αιάἹόπίειη (τάπΣίμΠί ροέία, ααοά ἆε ἆἷ- 
εὐπάρας ἀίσΙ ἀερέραί.” 

697---8, Βαδρεςίπρ κκ ήτ᾽ εἰασ᾽, Εν [ατάί 
1αδί]γ οΏδοχγνος: ----ἕἕ ὂυκ ἐὰν” Ἱπιρ]ήοἳ(ὸσ 
εδί ΄«ργολἰδέγς͵'----ριὴ εάν αίίδτη ἁσέας; 

699. ΕΟΙ λαχεῖν, έπε τεβάϊπρ Ἱπάεεά οἳ 
α11ΜΡ5.,Ῥταποξκ {Τοπα οοπ]εσοίιτε εϊτεά 
τυχεῖν. Ἠθ, 35 σνε]] 48 Βε]ιαείετ απά Ἐχ- 
{αγάΐ, εοηβδΙἆετθᾶ τις α5 ἀερεπάϊπρ οἨ 
(μ]ς νετῃ:---Όαέ Μα]Ιά]θΥ, 45 ΗΘΓΠΙΑΠΠ Ἡο- 
11665, οοηδίγαεἆ 1έ α{ἴ6Υ ἀξία. 

705. Σομηδόπυ ἐυκλεία Ῥτοράηίε Μυς- 
ρτάν]ο :----υα]ράίαπι τός(ὸ (πέίαν Ροιν{]- 
Πας. ίσα οί ἐυχκλείας ἄγαλρια, ΐ ευκλ- 
εἰας στέφανος, Α]. 405. ΕΠΕύΠΡΤ. 



709. μἩ] 

-- ντ] -- μετ [--]ν 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ὅῦτοι διαπτυ χθέντες, ὤφθησαν κενοί. 

αλλ) ἄνδρα, κν τις ᾖ σοφὸς, τὸ µανθάνειν 710 --]ντ{ν-ν-ν-ἰ-- 

πόλλ᾽, ἀισχεὸν ὀυδὲν, καὶ τὸ μὴ τείνεν ἄγανι --Ιν-|--ίν-[--]-- 

Ορᾷς παρὰ ῥείθεοισι χειμάῤῥοις ὅσα -Ιν-[-κ]ν-[[--ἰ-ν 

δένδρων ὑπείκει κλῶνας ὡς ἐκσώζεται" "εν κ-ιν--]»» 

τὰ δ) ἀντιτείνοντ, ἀντόπρεμν ἀπόλλυται. Αν [κτίν-{ν-]»» 

Αύτως δὲ ναὸς ὅστις ἐγκρατῆς, πόδα 715 |--[--κ-ἰν-Ιν-ίνν 
’ ε / Δ ε ’ ’ 

τείνας, ὑπείκει μηδὲν, ὑπγτίοις, κάτω -ειν-[ε-ιν-τν-]-- 

στρέψας, τὸ λοιπὸν σέλµασω ναυτίλλεταιο --Ίκ-]|--ἰν-]|--|»» 

ἸΑλλ’ ἔῖκε 9υμοῦ, καὶ µετάστασυ δίδου. "εἰ ν-ἰν-|-- 

Γνώμη γὰρ ἔέ τις κἀπ ἐμοῦ νεωτέρου "ε[ν---]κ-»-|ν- 

πρόσεστι, φἠμ᾽ ἔγωγε πθεσθεύειν πολὺ, 720 |»-|»-|Ιν-|--Ι--Ικν 

φῦναι τὸν ἄνδρα πάντ ἐπιστῆμης πλέων" --[»-{»-Ι----|-- 

ἓι δ᾽ ὀῦν, Φιλεῖ γὰρ τοῦτο μῦ ταύτῃ ῥέπεω, --ιν-[--]--||--Ι-- 
λ - ’ ... 8 ΔΝ / καὶ τῶν λεγόντων ἐῦν καλὸν τὸ µανθανει». --ἰ--|--]»-ί»-|-- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ;, ΑΝΏ ἘΝΩΤΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤὉΑΤΙΟΝ. 

δύτοι διαπτυχθέντες, ωφθήσαν κένοι. Άλλα οὐδεν αίσχρον ἄνδρα, και ἔαν τις η σόφοε, Το μιάν- 
θανειν πόλλα, και το ῥΑη τείνειν ἄγαν. Ὄρας πάρα χειριάθῥοις ῥειθροίσι ὧς ὅσα δένδρων ὑπεί- 
κει» εκσώζεται κλώνας" δε τα αντιτεινόντα, απόλλυται αὐτοπεέμινα. Δε ἀύτως ὅστις ἔγκβατης 
νάος, τείνας πόδα, ὑπείχει ριήδεν, στεέψας κάτω, ναντίλλεται το λοίπον ὕπτιοις σέλµκασι. Αλ- 
λα είκε δύμκου, και δίδου µκετάστασιν. Γαθ ει τις νώκκη προσέστι ἔπι έµιου και νεώτεξου, εγώγε 
φήμει πόλυ πρεσξεύειν τον ἄνδρα φύναι πάντα πλέων επιστήμης" δε ει ουν, γαρ τούτο µη Φίλει 
ῥέπειν ταύτῃ, κάλον και το μκάνθανειν των λεγόντων ευ, 

ΤΕΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. 

(Ἠηεβο-Ρεγδοηβ, ΨΊπεη ]αϊά ορεΏ, αΓθ {οιπά {ο Ῥθ επωρίγ. Βιιί ἵε ἶ5 πο ἆδ- 
6ταςε {ο 8 ππαΠ. ΘΥεΠ (ΠοιρΗ Τε ϱε νδο, {ο Ι6οΓΏ ΠΠΑΠΥ (ΐησς.---απά 
πο {0 68ΙΣΥ {οο-ΒἱΡΗ α Παπά ! 

Τ]ιχοι δεεδί Ρε5ίἀο έἶπε γνηίάγ 5ίγεαπ]8 Ἠουγ-(λαί α5 ΠΙΩΏΥ οΓ {116 θες 
35 γΙε]ά, Ργεδετνε επαῖγ βουρ]ις:-- υ]]ςί έποςε (]ιαί γεδίςῦ, ροτῖςίι ννη]ι- 
ὑλείγ-νενγ-τοοί5. Απά Ιη-Κα-ππαππες, ννηαίενεγ δίΘεΓ6π]αΠ ΟΓ α 9Η1Ρ, 
Μανίηρ Παι]εά-εἱρΗί (νε 5Ἠθεί, τεί]αχες ποίμ!πᾳ, Πε, αρβεῖηρ πες, ηᾶ- 
νὶραίες Γος (λε {αἴαγο ΥΠ Ῥεπε]ες (αγπεὰ {ορδΥ-έάτνγ ! 

[Μήαάἶψ.] Ῥαϊ ἀερίςί {γοπι τΠΙπο απρετ, απά ρταπί α «Ἠθηρο, Ἐου 1 
ειετε Ῥε απΥ ]αάσπιεηί ἴΠ πης, αἰίποισΏ α γουηρετ πηΒη, Ι {0 πιγ ρατέ 
5αΥ ἴμαι Τί 15 Ὀγ {8Υ (6 Ὀεςί ΓΟΥ α ΙΠ8Η {0 Ὀ6-ΡΥ-παίυτο ἵπ ενεγγ-τεβρεοί 
{11 ο Κπον]εάσε: Όί 1{ (Ίχει----, {ΟΥ Τε ἵ5 ποῖ ννοηί έο ἑατη-οιιέ 1η Ελ] 
ΝΑΥ,---ἴῖ ἱ5 αἰξο Ποποταβ]ε {ο Ίεατη {ποσα {Πορε έλαί αἀνῖςε γνε!]. 

709. οὗτοι, ἐ6δε Ρ6ΥΦΟΠ.----ᾱ (ΤΔΗΒΙ1ΟΠ 
Γοπ1 ἴλο βἵηριι]αχ {ο {ο Ρ]ατα] ΠΙΠΙΡΕΣ, 
α5 Ὀο]ονν, 1η Υγ6υ»ε 1022, ννΊιεγε {πε ρ]άταἱ 
βεξρῶτες ΤΕΙΕΙΒ {0 ὄθνις ἵπ {Ίε βἱπρι]αγ.---- 
ΒροοἴπιεΠ5οξ (χ]5 οοηδίγας {1ο αγο ὮΥ πο 
ΏΙΘΟΠΡΤΑΥΕ, αλοιρ]ι (δίΤ1οί1γ 5ρεακΙπρ) 
«αγ ατα σταπιπλα(ἶσα] Π6ΘΠΒΕΣ ----απά ποί 
ταδΗ]γ{ο Ὁς Ἱπχϊίαίσά. "Ωφθησαν, Άαυε ὄθοιι 
866, ιά λετείοτε, πιαν αραἶπ ὂ6 860. 

710. Εοτ κὺν, Ηεγπα η 1] Ἰαγο κει, 
711. τὸ μὴ τείνει ἄφαν,---ποί {ο δίγοίοὖ 

ου) πειο----Ποέ {ο Ριι11 {ου Λαγᾶ----ποί {ο 
φίτίυε ο) οεδεἱυεἰψ ἐπ ορροφἰέίοπ {ο. 

712. Αἰάπ5 απά ΜΒ. ποί ἃ ἔονν Ἠανο 
παραῤῥείθροισι: Ὀμΐ, ἂ5 Βτιποὶς οΏδ6ΓνθΒ, 
Όλε Ὀείίευ γεαάἶπρ αρρεα»5 {0 ὃς παρὰ ῥεί- 

θροισι, απά ΟΠ πο 1655 αι{]οτϊ(γ, (0ο, ἵπαῃ 
Όναί οἱ Εαδίάλ]α5 Τη {νγο Ρ]αςθΒ, 

715. πόδα, 9/θεέ, ΥΙχ. {νε τορε ὮΥ νν]]σἷι 
ια Ίον/εΓ οΟΓΠΕΣ ο α δαἲ] 5 πιαάς Πρ] 
οἩ πο νηηἀνναγἆ 5ἱάε οἳ α Ῥοαί ος 9Η1Ρ. 

716---17. κάτω στείψας, Η{ετα]]γ, αυ- 
πρ ἐμγπεᾷ Λεγ ἄοιυπ. ἴλαί ἶ5, Παυΐιρ οαρ- 
δίσεᾷ ἐλε υεδςεἰ]----θαί 8οπ1θ απάετσίαπά 
ΒΙΠΙΡΙΥ ΄Λαυΐπς Λοεῖεῖ Λογ.'” Ετθιτά{ 188 
ΠΟ ΟΟΠΊΠΙ8 Πί6Γ ὑπτίοις,----ᾱπιά {ΟΥ λοιπὸν, 
ΗογπιαῦἩ 1Π8]5ί5 ΟΠ πλοῖον. ία 

718. ΤΠ 11ο οξἈυριοῦ, Λ]άπε ϱαγε δυμώ, 
Όπμέ εγτοπθοιβ]γ. ῬογδοἨ οοηβϊάετεά ὃν- 
μὸν {ο Ὦο (νε οπ]γ οοττθοί οοΏδίΓας/ΙοΠ., 

722. ἐι ὃ οῦν, εἰΜριϊσὸ. Ψίάε Μαι] 
αντ, αχ. ὁ, 6008, 5, Ρ. 895. ΕΒΕΟΝΟΤ. 



56 724. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΧΟ.᾽’ Αναξ, σὲ τ ξικὸς, ἐί τι καίριον λέγει, Ὕ-]ν-{ν-ἰ--ΙΙ»-ἰ-- 
μαθεῖν, σὲ τ᾽ ἄν τοῦ» ἐν φὰρ ἔέρηται διπλᾶ. {90 -ίν-||--Ι--||--Ι-- 

ΚΡ. Ὁ, τηλικοίδε καὶ διδαξόµεσθα δὴ 

Φρονεῖν πρὸς ἀνδρὸς τηλικοῦδε τὴν φύσιν 

ΑΙ. ΜΗδὲν τὸ μὴ δίκαιον" ἐι ὃ ἐγὼ νέος 

«τ]λ[ν-[μτ[ν-]ν- 
.-]ντ]--]--[λ-]»» 
Ιώ. 
τἰντ[- [με] --]ν- 

"[ντ]-- [ντ] --]ν- 
.. 

ὂνψ τὸν χεόνον χρὴ μᾶλλον ἢ τᾶργα σκοπεῖν. : 

ΚΡ. Ἔργον γάρ ἐστι τοὺς ἀκοσμοῦντας σέδευ; 720 |- 

ΑΙ. Ὀνδ ἂν κελεύσαιμ ἔυσερεῖν ἐις τοὺς κακούς. - 

ΚΡ. Ὀνχ. Ίδε γὰρ τοιᾷδ ἐπείληπται νόσω ο ]- 

ΑΙ. Ὀύ φησι Θήδης τῇσδ ὁμόπτολις λεώ». "-]ν-[-κν-ἰν-ἰ-- 
ΚΡ. Πόλις γὰρ ἡμῖν ἆ μὲ χρὴ τάσσειν ἐρεῖ; «-Ιν-[--Ι--||--Ι-- 

ΑΙ. Ορᾶς τόδ ὡς ἐέρηκας ὡς ἄγαν νέος; 795 Ίν---[|--Ι»ς]Ιν-|νν 

ΚΡ. ”Αλλῳ γὰρ Ὦ ̓ μοὶ χρή γε τῷσὸ ἄρχειν χθονός; --]ν-{--!»-||--ἰκν 

--ἰμ-]--ἰ--]--ἷν- 
-τ [κ {θτ]ν]ν 1». 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕ. ΑΝΡ ἘΝάαΙΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 
’ 

Χο. Αναξ, είκος τε σε, ει λέφει τι καΐθιον, μάθει», Τε σε αν τούδε'----γαβ ευ ειρήται διπλὰ. 
ΚΡ. Και ὁι τηλικοίδε διδαξομιέσθα φεόνειν δη προς ἄνδρος τηλικούδε την φύσως ΑΙ. Μήδεν 
το µωη δικαίον᾿ δε ει ἔγω νέος, ου χθΏ σκόπειν τον χβόνον μάλλον Ά τα ἔργα. Κ.Ε. Γαρ έργον 
έστι σέθειν τους αχοσμκούντας» ΑΙ. Ούδε αν κελευσαίρει εὐσεθειν εις τους κάκους, ΚΣ. Ταρ ουκ 

τ 

ἥδε επειλήπται τοιάδε νόσω» ΑΙ. Ὁ µόπτολις λέως τήσδε Θήθης φήσι ου. Κ.Ρ. Γαρ πόλις έρει 
[ή ε / / . η Ὅ « / ο « / ; . ΚΡ / 

ἥμι ἅ χβη ἔμκκε τάσσειν} ΑΙ. ΌὌρας ὧς ειθήκας τόδε ὧς ἄφαν νέος} .Γαρ χθηΏ Φε ἄλλω η 
ἔρνοι άρχειν τήσδε χθόνος» ΑΙ. Γ αρ ἥτιε ἐστι ἕνος άνδβος, οὐκ ἐστι πόλις, Κ.Ρ. Όυκ ἡ πόλις 
νομίζεται του κρατούντος » 

ΑΙ. Πόλις γὰς ὁυκ ἔσθ᾽, ἥτις ἀνδρός ἐσθ᾽ ἔγός. 

ΚΡ. Ὃυ τοῦ κρατοῦντος ἤ πόλις νοµίζεται; 

ΤΕΑΝΒΘΤΑΤΙΟΝ. 

Οποπυς. [Το Ογέοπ.] Ο πρβ, Τε ἵς {αὶγ Ὀοί]ι {ου {1εε, {6 5αγς αιισ]ιέ 
{9 ὕπε Ρυτροβε, {0 ΙεασΏ {Γοπη Είπα, απηά ΓΤο Ηαέπιοπ.] {ος ἴπεε, ασαΐη, 
{γοπι Πΐπα :----ΓΟσ Τέ πας Όεεῃ νγε]] 6ροΚεπ οη Ῥοί] δ]άες! 

Οπεον. [ Ρεχή πιο] ο[/επᾶεᾶ. | Απ [ια] νγε,---οΓ5αοἩ αΠ ασ α5 γγο 
τε οΓ,---Όε (αασ]έ νγδάοπα {οτβοοί] ὮΥ α πΙαη αἲ Ἠῖ5 εἶππε οΓ 11662 

Ἡ Μον. [ 6οο[ἶψ.] Νοϊίης πΠΙοΗ ἶ6 ποῖ πδέ:---απά (λοισ] έἶῑαί 1 
υο Τουπᾳ, γεί 1{ 5 ποί ΒΗ1πρ (ο τεραχἆ ασε ΠΟΤΕ {8η Ἱνοσ]. 

Οπεον. Εος α Ὑοτ]ς 1έ 15 {ο τεγετεηοε {18 ἀϊδορεάτεηί 2 
Ἡιπον. [ Πεηγἰπρῖψ.] Νου νοι]ά 1 ΡΙά επεε 5Πενγ-ταδρεοί υπίο (ἶια 

δαά! Οπσον. [1οὐπίεαΙγ.] Έο Ίνας ποῖ δἷιε Όεεπ δείσες γνῖε]ι 5υςὮ απ 
οβεοίῖοπ2 ΗΣΜον. [ Ὁπακεεπέπρίη.] ΤΠε Ρεορ]ε ἀννε]]ίπς-{οσεί]θι- 
ἵη-(]ε-οἴίγ ο{ ΤΠεῦες 5αΥ “ὁ Νο!” 

Οπεον. [ Μονί απρτἰη.] Ἐος 9Πα]] ια οἵίγ ἀῑείαίε {ο ας νν]αί 1ὲ ἶ5 
Ρτορε {ου ππε {ο οτάαἰπ ΗΗΜΟΝ. Ὠοβί ελοι 56ε Πιαί οι Ἠωςέ φαιά 
ἐή5 κο α νετγ γουπρ-πιθηῦ ΟΕΕΟΝ. ἘΟΥ ἆοθς 1έ Ιπ-{αοί Ῥεοοπιε ΔΏΥ 
οί]ιθί (απ π1θ {0 6ΟΥΘΤΗ {5 τεα]πη 5 

Ηαιπον. [ Βοίάϊψ.] Ῥεοσιςε Εἶιαί γΙο]ι 15 οηε πιβη”5 15 ποί α βίίθ. 
6µπεον. ΕΟΣ ἶ5 πο έε οἶίγ ἀεεππεά (λε Ρτορετίγ ο 165 τυ]ετῇ 

732. τοιᾷδ᾽ Ρτο τῇδ ρόδΙίαπα, 16 ὁίων ΡΤΟ 727. τὴν φύσιν, Φίάΐεπι. ΜΟΡάΕΑΥΕ. 
790. ἔργον, τυογᾷ ΟΥ ερἰοϊέε--- Επαγάέ 

Ρ4Υ5: “Φατοάς σὺ Ίος νοσάρα]απι τερείί- 
τας, Γάοίωπι δοἑ[οεί ἄίσῖς, ζἐμίθι» ποπ ρα- 
7έπίθς οιιόγο α{{εεγο.᾽ ΗΕΙΠΙΔΠΗ ΡΊνΕΒ 
«έΛοπόγο Λαδέγε, τοίἩοτ {Ίνα 'Λοπόχε α[- 
/έοεγε,’ 85 λε πιεαπῖηρ ο[ σέθειν. Βε]ά]ετ 
τε]εοίθά {Ίιε ροϊπί οἱ Ἰη{ειτορα{οῦ αί ἴπε 
επά]ηρ οἱ {115 γεί5ε. 

ὧν {π{Τὰ, Υετ. 866. ΜΟΞαΠΑΝΥΕ. 
754. ἆ μὲ χρή. Βΐε Δαρυρίάπις τέείὸ: 

ἅ μὲ Ρε οτάδῖη οοά]α]ί εκ ἃ εί ἐμέ,--άπ- 
4ᾳ ρήίοΥ ρτοάήσϊέατ: οί] τόϊ Ιρποχά(ιο 
αέαβ Ιδοί]όπῖ5 εαάδα {άΙί ἃ ν κε. Νά]]α8 
Ἠάς Ιόομ5 εδί ραγήςσιι]ῶ ἄν. ΒΕύΝΟΚ. 

756. Οοιτήρίαπα Ἠαπό γότβαπι εόπβεί 
Μαχκ]άπάνδ, ΡΟΒΒΟΝ. 

κ ο πο . 



759. 

ΛΙ. Καλῶς ἐρήμης γ ἂν σὺ γῆς ἄθχοις μόνος. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ΚΡ. Ὅδ᾽, ὡς ἔοικε, τῇ γυναικὶ συμµαχεῖ. 740 

ΛΙ. Ἐέπερ γυνὺ σύ’ σοῦ γὰρ ὀῦν προκήδοµα:. 

ΚΡ. Ὦ παγκάκιστε, διὰ δίκης ἰὼν πατρί. 

ΛΙ. Ὃυ φᾶρ δίκαιά σ᾿ ἐξαμιαρτάνονθ ὁρῷ. 

ΚΡ. ᾽Αμαρτάνω γὰρ τὰς ἐμὰς ἀρχὰς σέοων; 

ΑΙ. Ὃν φᾶρ σέθεις, Τιµάς γε τὰς 9εῶν πατῶν. 740 

ΚΡ. Ὦ µιαθὸν ὖθος, καὶ γυναικὸς ὕστερον. 

ΑΙ. Ὃυκ ἄν Υ ἕλοις ἥσσω µε τῶν ἀισχρῶν ποτέ. 

ΚΡ. Ὁ φοῦν λόφος σοι πῶς ὑπὲρ κείνης ὅδε. 

ΑΙ. Καὶ σοῦ γε, κἀμοῦ, καὶ 9εῶν τῶν νερτερων. 

ΚΡ. Ταύτην ποτ᾽ ὀυκ ἔσθ᾽ ὡς ἔτι ζῷσαν φαμεῖς. 700 

ΑΙ. “Ἠὸ ὀῦν Φανεῖται, καὶ «ανοῦσ᾽ ὀλεῖ τινά. 

ΚΡ.΄Ἡ κἀπαπειλῶν ὧδ ἐπεξέρχει Φρασύς; 

ΑΙ. Τίς δ᾽ ἔστ᾽ ἀπειλὴ, πεὺς κενὰς γνώµας λέγειν; 

ο7 

--τν-|--Ι--||--Ι»» 

-[κν-ἰν---|-- 

--Ίν-[ν-ἰκ-Ιν-ἰνν 

-τ]ν-[λ-]--[μ-ἰν- 
Μτ[ν-[--]ν-[--]ν- 
-τ[γτ]--]--ν-ἰ-- 

--[ν-[--]»- --ἷ-- 
Ὕσ]ν-[--]γ [ττ]νν 
--]γε[ττ]ν-[--]»- 
-τ[ν-[-τ]ν-]--]-- 
--[»-{--ἰν-Ιν-ινν 

-σ[ν[στ]λτ]--λν 
--[ν-[--]»-[--ἷ-- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ἘΝΑΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

ΑΙ. Κάλωε φε ερήµης γης αν συ άρχοις Κκόνο.. ΚΡ. Ὅδε σύμμαχει, ὧς εοίκε, τη γυναίκι. 
ΑΙ. Είπερ συ φύνη᾿ γαρ πεοχήδοµκαι ουν σου. Κ.Ρ. Ώ παγκακίστε, ἴων δία δίκης πάτει. ΑΙ. 
ΓΓαρ ὅρω σε εξαμιαβτανόντα ου δικαία. Κ.Ρ. Γαρ ἁμιάρτανω σέξων τας έἔµας άρχας» ΑΙ. Γαρ 
ου σέθεις, πάτων γε τας τίρκας Σέων. Κ.Ρ. Ώ κίαρον ήθος, και ὕστερον γυναίκος. ΔΙ. Ούποτε 
ε ἂν ἕλοις κε ἤσσω των αἴσχρων. ἘΡ. Ὁ πας ὅδε λόφος σοι γουν ὕπερ κείνηςε. ΑΙ. Και σου 
γε, και ἔριου, και των νέβτεβων δέων. Κ.Β. Όυκ ἐστι ὡς πότε φάμκεις ταύτην ἔτι ζώσαν. ΑΙ. 
“Ἠδε Φανείται ουν, και 3ανούσα ὄλει τίνα. Κ.Ε. Ἡ και επαπείλων ὧδε επεξέρχει Φεάσυς: ΑΙ. 
Δετις απείλη ἐστι, λέφειν προς κένας φνώμας» 

ΤΗΕΑΝΡΒΤΑΤΙΟΝ. 

ἨἩ πΜΟΝ. ΝΟοΡΙΥ {ου (γο(]ι Ιω α ἀεεετί ]απά νγου]άεδί ίοι τα]ε αἶοπο! 
Οπεον. [Το (με (λογµς.] ο ΒΡΠΙΒ-Ιπ-οοπιπιοη (8 ἴτ αρροατβ) νηί]ν 

ϱ ΨΟΙΠΑΠΙ ἨΗαινπον. [Φπιαγίζη ἴπ γερίψ.] ΤΕ ιοι Ὃε α ΥΥΟΠΊΒΗ :----{ΟΥ ΠΙΥ 
«ΟΠΟΕΤΗ, {Ἀεη, ἵ5 αΏοιί {Ἡθε! ΟπΕΟΝ. [ ἐοργοαε/ι(η.] Ο ἤνοι-ενεχγ- 
ης -ίαί-ἶδ-πιοςί-ν]]αΐποις, σοῖης {0 Ιοσσετ]εαάς υ(Ἡ (γ (ίμες ! 

ἨἩ ΜΟΝ. Ώεοαυςε 1 56ε ίπεο (γαπεστεδδίης {ιο Ῥοιπάς οἱ ᾖαδσε! 
ΟπΕΟΝ. ΓΓπίεγγοραμυεῖψ.] Έοι 1 {παηβρτεςς ΡΥ-νεπεγα(ῖωρ ΠΙΥ ΟΥ/Π 

ἀοπαϊπῖοπὃ Ἡιπον.[ Ρἰαιπίη.] Ώεσαιδε υγ] ε]λ-νεπετα(ἶοη-(λοι-ασοίεςί 
ποί,----(ταπαρ]ίηρ 1π (τοίΏ οἩ {ηε ΠΟΠΟΥΒ οἳ {λε (αοἆς! 

Οπτον. [ Βασίπρίψ.] ΟΠ! ἀεσεπεταίο πιπά, απά οηε]ανεά ΒΥ α νο- 
ΠΟΠ! Ηαιπον. [ εχη οοο[ἶψ.] άποι ν]ί πενει αἰ-α]]-ενεπίς Ηπά πια 
ἴ]ε εἶανα ο{ γν]α! ἵ5 Ῥα5ε! 

Οπεον. ΑΙ είς (Ἡγ 6ρεθεῖι Ἡούγενοτ ἵ5 Γον Πεν! Ἡαιπον. Απά {οΥ 
Όιεε ίοο͵, απά {ου πιγβε]{, απά {ου {ο Ιπξετηα] ἀοάε! 

Οπεον. Τε 15 ποῖ {ο Ρε {]λαί ἶλοι ενεν ΠΙαΙΣΥ Ἠευ νη]]ςί Ηνῖηςι 
Ἡαµον. ο ἀῑες (ο, απά ἁγίης νυν] ἀθδίχοΥ 80Π16-0Π6. 
Οκεον. [Μονέ ἰπἰεπιρεταίείψ. ] Αγ-- απά (λτεαίεπῖηρ, ἀοδί έἶλοι εις 

αἆναποε ἵη αιιάαοΙίγ! Ἡπνον.[ (αἰπιίψ.] Απά ν]ναῖ (γοαί 15 Ιε, {ο αχ- 
δυε ασαἴηρί {οο]]δ ΡΙΥΡΟΡ6Ρ. 

749. ὦ παγκάκιστε, Ο/ αἰίος εἰ λογ-πιουί- 
ῥαᾶ,---Ο/ οοηφιηιπια{εἰ/ ὑαδα. 90 ἵ λε 
Μοάόα οἳ Επ ρΙά ὃς, νεν. 466. Ὑεί δοπιε 
(86ος Ῥωτδυμ”5 μοίε αἱ νευςε ὀ01 οΓ]ιε Ο- 
τόκίδ8) οοπί{επά {ΟΥ ὦ παῖ κάχιστει--- ΗΕΓ- 
1Η Ώια]κος ἐλῖς δεπίεπος Ἰπίεγτοσα(ΐνο, 

747. Ἐτίαταἰ απά πιοδί Ο(1ΕΓΒ Ίανε φε 
Η 

{ΟΥ κε, ΔΠᾷ ερεέ {ΟΥ ποτε: Ὀταποῖ Που/εγες 
5ροαΚς ας: «επόπιίπεπα ποπ οβέπάαί Ρἱ9 
Ρόβϊία η Ἰιὸς νότεα ραγήσυ]ᾳ φε.”” 

749. Τη πιοδί σορῖος Ρι]οτ {ο Βταπε]7ς, 
τε ΟΟ61Υ5 {ΟΥ γε, Ὀτ{ Ἱπ πποτο τεςθ{ εᾱ]- 
ἄομς, Βγιπο5 επιουζαίἶοη Ἠα5, Ἱπάεεά 
ν(Ἡ πηιο]ι Ργορτϊοίγ, Όθει αἀορίεά, 



8 754. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΚΡ. Κλαίων Φρενώσεις, ὢν φθενῶν ἀυτὸς κενός. 

ΑΙ. Ἐι μὴ πατΏρ ᾖσθ᾽, ἔἶπον ἄν σ᾿ ὀυνκ ἐὖ φρονεῖνε {96 

ΚΡ. Γυναικὸς ὢν δούλευμα, μὴ κὠτιλλέ µε. 

ΑΙ. Βούλει λέγεω τι καὶ λέγων μηδὲν κλύειν 

ΚΡ. "Άληθες; ᾽Αλλ) ὄν, τόν» Ὄλυμπον, ἰσθ᾽ ὅτι 
΄ 9 ) ὃ / 3 

χαίθων επι γόψοισι δεννάσεις ἐμέ. 

-τ[γτ[-τ]θτ[-τ]ν 
ο... 
..]ν-]-τ]θτ[--ἷν 
ο... 
Μσἰν-]--ἰν-]»-ἰ-- 
ο 
.νν|γσ]ν-Ι--]ν 
κσἰντ[--]γ-[--]»- 
ο 

--[--]ν-[μτ]»- 
.-[--]ν-[--]-- 
.τ[»-]ν-|--Ι-- 
.-[ν]ν-[--]»» 
«-[»-]ν-|--]»» 
τ[--]λτ[»τ]»- 

ΤΗΕ ΟΒΡΏΕΒΟ ΑΝΡ ἘΝΑαΤΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΡΑΤΙΟΝ. 

ΚΟ. Ἐλαίων φθενώσειε;ων αύτος κένος φρένων. ΑΙ. Ἐι µη ήσθα πάτηρ, αν εἶπον σε ουκ ευ Φρό- 
νειν. Κ.Ε. Ων δουλεύκκα υναίκος µη κωτίλλε µε. ΑΙ. Βούλει λέγειν τι, και λέγων κλύειν (κή- 
δεν» ΚΕ. Αλήθεςς Αλλα, τόνδε Όλύμπον,ἶσθι ὅτι ου χαίΐρων δέννασεις ἔμκε ἔπι Ψνοφοίσι. Άφε- 
τε το Αίσος, ὡς αύτικα Ἀνήσκῃ παβόντι τῳ νύμαφιω πλήσια κάτα ὀκμκατα. ΑΙ. Ου δήτα, ούτε 
πλήσια εμκοίγε ἥδε ολείται, (κήποτε δόξῃς τούτο" τε συ ούδαμκα πβοσόψει το ἔριον κθάτα, ὅρων 
εν οφθάλμκοις, ὡς ξύνων τοις Σελούσι των φίλων κκαίνῃ. ΧΟ. Ὁ άνηρ, ἄναξ, βεθήκε τάχυς εξ όρ- 
φη5’ δε νους τηλικούτος αλφγήσα; ἐστι βάρυ:. Κ.Ρ. Δράτω' ίων φβονείτω μείζον η κάτα άνδρα" 

700 ς 
2/ 8 , « 33 ο / 
Άφετε το μίσος, ως κατ οµμµατ αυτικα 

’ 3 ' λ ’ γῷ /. 

παροντι 9Υησκῃ πλησια τῳ νυμφίω. 
5 ι] ο” 8 4 

ΑΙ. Ὃνυ δᾳτ᾽ ἔμοιγε, τοῦτο μὴ δόξης ποτὲ; 

ὀύθ) Πὸ) ὀλεῖται πλησία. σύ τ᾽ ὀυδαμᾶ 

τὀυμὸν προσόψει κρῶτ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖς δρῶν, 
« ”, ο 

ὣς τοῖς «έλουσι τῶν Φίλων µαίνῃ ἕννών. 705 
ε ω 

ΧΟ. ᾿Ανὴθι ἀναξ, βέθηκεν ἐξ ὀργῆς τα χύς' 
ν .” δ μή α .» 3 ῃ ’ 

νοὺς ὃ ἔστι τηλικοῦτος ὤλγησας, βαρύς. 

--] 
..] 
--] 
-] 
--] 
--] / ρω 

ΚΡ. Δρεώτω) φρονείτω μεῖζον, ὃ κατ ὦὤνδρ, τών 
- 

ΤΕΛΝΘΙΑΤΙΟΝ., 

ΟΕΕον. [1η α υἱοἰεπέγασε. ] Το {1γ οοδί »μα]ί ἴἶλοι ἐμίοί 1ηθ,---θείπρ 
{]γδοε[{ νοῖἆ ος απἀειείαηάίησ! Ἡ ον. Ἡ που ννετέ ποί π.Υ {ΐ16ς, 1 
εἱου]ἀ οΏΐτπα {Παί οι αγί ηοῖ ἵη ΕΥ τὶσ]έ παῖπά. 

Οπτον. Βεΐπρ {ἶε εΊανοε-(μῖης ο{ α ΠΟΠΗ (οι, ἆο ποῖ 14896 πᾳθ. 
Ἡ ΜΟΝ. Ἡν 1δῃεςί {Ώου {0 5αΥ αασ]έ, αηά 5αγίηρ Τε {ο πεας ποίμ]ηρ 2 

Οπεον. [δίοιᾶεᾶ. | Οαπ είς ὃε εδ Βαί, [Οεπελίπρ ἠῖς ᾗδί.] Ὁγ 
ΟΙγπιραβ, Κπουν ἐἶαί έλοι δα]ί που νι ἹπιριηΙίγ Ἰηβι]έ πιο γη (Υ 
οεΏΒΙΙΓΕΡΊ [ Το ἠῖε 4επάαπίς.] Βτῖπρ {πε οά[οιιβ-ντείο]ι, εμαί 5Ώθ ΠΙΒΥ 
Ἰηδίαπί]γ ἀῑε ἵπ {η Ργεβεποε οΓ Ἡεν Ρεϊάερτοοία ΏΕΕΥ {0 Ἠΐπα Ρεέογε Π]5 
εγες. [ΕΕ τευπί 4ἰεπᾶαπίς ἴο ὀγίπρ' Απίόροπὲ. ] | 

Ἡ αιµον. [ΕΠ] [αεᾶ ἀε[εγπιπαίῖοπ. | Νο Ἱπάεεά,----ποί Ώθαἳ πιθ αί- 
]εαςί εἶια]] ἶιε ρεΙδΗΏ, ΠεΥΕΥ Ἱπιαρίηε {έ: απά έἶλοι 5ηα]έ πο ποτε Ρε]ο]ά 
ΠηΥ {αο8, 5θεῖηρ Τε (χι {πο 6Υε5; 5ἶποε ἵη {1Υ ΙπίεΓσοισςε (1 έ1οβς 
νο α1θ ἀθβίτοις οἱ Ρείηρ {ιν Εεπάς οι αοίεςί-ίπε-ρατί-οί-α-πιαά- 
Πςη. [1 Ηαένποη ]γαπίτοίψ.] 

Οποπῦς. [Το (Οέοπ.] Τε πας, Ο πα, ηας ἀερατίεά ργεοΙρίίου 
ΝΙΙΏ Ώσετ :---απὰ ἴ]νε πηῖπά αί 5 αρε, ν/νεη ραϊπεά, ἶ5 ἀγεαά(υ]! 
Οκ εον. 1,οί Πάπα αοί: σοΐηρ 1εί Πἴπα πεα1ίοίε Πποθ (8η ΓΟΥ πιοτία]: 

754. κλαίων,----ΗΤΘΓΑΙΙΥ, τυαἰ[ίηρ Οἵ 807- 
/οωήῃο :----δο ἵπ Υ6Ι5ε 759) Ώε]ονγ, χαΐθων, 
οψΐπρ οτ γο)οἱοίηρ. 

756. Οµ κώτιλλε, Εγέατάέδαγς: ““απάη- 
ἆο Ίου νόγρυπα (ταηρ]άναπι εδί, Ρ]ετάτι- 
ᾳπθ αμάν {βισπάβοαί: Ἠλο π{ΠΙ] ἀλλαά έεδε 
Ῥόΐε»έ, αὐδπι φᾳαγγἱέπάο πιοἰέσίίπι έσθε.” 

759. Ηεκγολῖτις ρῖνες {1ο ΦΥΠΟΗΥΠΙΕ οἱ 
δεννάσει; {ο Όε ὑθρίσειςι---ΗΕΙΠΙΒΏΗ;, ΟΠ ἐπὶ 

Ψόφοισι, 34Υ5, ““θδί γοργελεπάέπα!ἱ οαεά, 
εί εοπ]ἀπρὶ ἀάόρεί οιΠ1 δεννάσει». 

765. Εινέατᾶί ἀε[επάβ ὀυδαικά.---ΝΡΡ. 
αρρεατ (ο Βπσίμαίθε Ῥείγεεη (118 απά ὂυ- 
δαμιᾶ: ἃ {ονν ηανθ ὀυδαμκοῦ. 

765. Ηεπιαπμ)5 ΟΡΙΠΙΟΠ Ύγα5 (λαί µιαί- 
νῳ 5Ποιι]ά Ώε µαίνου. Α]άι5 Ώα5 κένη. 

766. Ἐτιποῖς εά1ίεά ᾿ὠνήρ:---Βοπιε Ἠ8γε 
ἀνὴρ, Ὑνλλιοιέ ἔΊιε αγ ]ε]ε, Όαί {αυ]111Υ. 



ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 769. 59 

τὰ ὃ ὀῦν κὀρα τὸ ὂνκ ἁπαλλάξει µόβουν --[--[--]»-|--ἰ-- 

ΧΟ. ἼΑμϕω γὰρ ἀντὰ καὶ κατακτεῖναι νοεῖς» 770 |--ίν-[|--ἵ--||--Ι-- 

ΚΡ. Ὃυ τήν γε μὴ 3ιγοῦσαν. ᾿Εὖ γὰρ ὀῦν λέγει». -.]ν-κ-Ιν-Ιν-ἰ-- 

ΧΟ. Μόρω δὲ ποίῳ καί σφε βουλεύει κτανεῖν; .-[ν-||--Ιν-Ι--]ν- 

ΚΡ. ἼΑγων ἔρημος ἔνθ) ἂν ᾖ ββοτῶν στίθος, --Ιν-]ν-ν-κ-Ινν 

κρύψω πετρώδει ζώσαν ἐν κατώρυχι, --]»-[[--ν-Ι--]»ν 

φορθΏς τοσοῦτον, ὡς ὤγος µόνον, προθεῖς, 775 |--[--Ι»-]»-Ι|--|-- 
ο Φα ’ ’ 

ὕπως µίασµα πᾶσ υπεκφυγῃ πολι». 1. 

Κάκεῖ τὸν “Αίδην, ὃν µόνον σέθει 9εῶν, --ἰ--[--Ι»-ν-Ι-- 

ἀιτουμένη που, τεύξεται τὸ μὴ Φανεῖν' --]»-||--Ι»-ΙΙ--Ι-- 

ὃ φνώσεται γοῦν ἀλλὰ τηνικαῦθ’ ὅτι --»-||--Ι»-!Ι-»-ἰνν 

πόνος περισσός ἐστι τῶν ΣΑίδου σέδειν. 780 |»-]--Ι--ἰ--|--Ι-- 

ΧΟΡΟΣ. 

Έρως ἀνίκατε µά χα», [Στροφὴα.] |--]--|---- ν. 

»-Ίν-/-νν-ι- β’ 

ου - 
ο... 

765 |--|--Ι-ν-- 

’ ’ 

"Ἔρως, ὃς ἐν κτήµασι πίπτεις, 

ὃς ἐν µαλακαῖς παρειαῖς 
’ 

νεώνιδος ἔννυχεύεις; 
ω 1 ! 3 3 

φοιτας ὃ ὑπερποντιος ἓν τ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΠΙΔΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

δε ουν ουκ απαλλάξει τα τάδε κόρα µόρου. ΧΟ. Γαρ και νόεις κατακτείναι ἄμιφω αύτα; Κ.Ρ. 
Ου την Φε (η Φιγούσαν᾽ γαρ ουν λέγεις ευ. ΧΟ). Δε ποίω µιόρω βουλεύει κτάνειν καισφε; ΚΕ. 

/ / 

΄Αφων ένθα στίθος αν η εβήµκος ββότων, κθύψνω ζώσαν εν πετεώδει χατώρυχι, πθόθεις τοσούτον 
φόρθης, ὧς άγος µκόνον, ὅπως πάσα πόλις ὑπέκφυφῃ κιάσικα. Και ἔκει που αιτούμενη τον Δί- 
ὃην, ὃν κκόνον Νέων σέθει, τεύξεται το µη 3άνειν η γουν γνώσεται, ἄλλα τηνικαύτα, ὅτι έστι 

/ / ’ « { ’ ΄ / “Τ ε / / 

περίσσος πόνος σέθειν τα εν Αίδοῦ, ΧΟ. Έρως, µάχαν ανικάτε, Έθως, ὃς πίπτεις εν κτή- 
Κασι; ὃς εννυχεύεις εν μιάλακαις παρείαις νεάνιδος, δε φοίτας ὑπερπόντιος, τε εν 

/ 
ΤΕΑΝΡΤΙΑΤΙΟΝ. 

απά γοί Ἰπε ε]ια]] ποῖ τε]εαςε (1α56-ίγνο πιαϊάεης {.οπι (Πεῖγ {αΐθ. Οπο- 
π05. Εοχ ἀοδί έἶποι τεαΙ1γ Ιπίεπά {ο ραί Ὀοί]μ οΓ ίπεπη {ο ἀθαί]ι 

Οπεον. [ 1εππιγγίποί. ] Νοι πες αἲ-]εαδί νν]ο (ουο]ιεὰ ποί έᾖε δοᾶψ. 
Έον έετε ἴλοι δισρεςίεδί γγε]]. ΟπΠοκῦς. [ ΗΠῇ σχεαί 7εε[ῖπρ ΠοΥ 4π- 
Μάροπδ.] Βιϊ ΡΥ ναί ρτοσεςς ἆοδί έἶχοι ΠΊΘᾶΏ {ο ΚΙ] ενεη Ἰεζ 

Οπεον. Οοπάἀπο(ῖπς Ἠεν απίο Ὕνπετο {Πε ραί] ΠΙαΥ 6 υπ/εηιθηιεἆ 
Ὁ} πποτία]ς, Τ γη] ἵπππιυτε Ἠ6χ αἰῖνε Ιη ἃ ΤΟΟΙΚΥ οΔγετη.----ΕμγΠϊςΠΙης 80 
ππΙςΙ {οος, ἃ5 {ος εκρία{1οη ΟΠΙΥ,---αί αἲ] έχε οΙ(γ πΙᾶΥ εδοαρε Ρο]]- 
Που. Απά (πετε ρετῃαρς ἱπιρ]οτίης Ῥ]μΐο, ν]οπι αἶοπε ος (.οάς 5] 
ΣΕΥΕΥΘΒ, 816 ν]] οὈίαίη ειαί 56 ἀῑς ποε;---ὃχ 1 αἰ-α]]-ενεηίς πουν, 
Ρας νποπ {οο Ἰαΐθ, {μαί 1 ἶ5 τοάιηάαηπί ]αΏος {ο τεγετεηοο {πος6θ ἱπ {ης 
β]ιαζος. [.Εαΐ Ογέοπ ῥγοιαΙψ, γεραἰγίπρ ἔπίο έλε ραίαοε. ] 

Οποπυῦ». Ο Τ.ονε,--οξ εποοιπίες Ιηνϊποϊρ]ε! Ο Τιουο,--εἶαί α]ῖσ]ιί- 
οδί ΟΠ ΡοββεβδίοΠ»,----Μ]οι Το Ιπ-ἴΠο-ηϊρ]ε-τεροβοδί αροῃ {116 πιε]]ουν 
εἶεεκ5 ο/ (1ο γου(]{α]-ἆαπιςε],---απά τουεςί Ὀεγοπά {πε δθα, απά απιῖἆ 

772. µόρω ποίω βουλεύει; ὂψ το]λαέ ο) ο! ΡοΥΡΟΗΣ β{ ἵπ {ο ἀῑς, πιους ΟΥ 1655 {οοά, 
Γαία οἳ αεαίᾖι ἀοἰογηιϊἰποδί ἐλοι [Ἱπ οτάον ναί εἶνο ου]ρεῖέ πα]σΏτ ποῖ Όε 5αὶἆ 

774. κατώρνξ οιισ]ηί {ο Ῥο νερατάαἆ τα- | 10 Ίνανο ἀῑσοά οἳ ζαπι]πο. 
Έιου ἃ5 απ αἀ]εσίῖνεα, ΄ο[όδδις, ναπαςδ] 78Ι. Ηόπιδίοτμαγ5 Ργοροδεά ἀνίκατ, ᾱ- 
α διρκίαμ(1να, ΄οαυέγλα.”----Νε ΠΙᾶΥ Ἰλεις ) κ άχαν, νι ἴ]νε αρρτοδα(ἴοπ οἳ Ψαἰσ]κο- 
ππάργδίαπά στέγη, οἳ 80Π16 ηῖ]αι 5α0- | ηαογ απά Βταποῖς, Ῥι{ ννη οβεποε {ο {ια 
ίαμίϊνα, ἵπ αρροςἰ]ον ντ Πέ, συ νουςο | πιθίτο. Τ Ἰαγε τοδίοτοά {1ε οἱ τεαάϊημ. 
1100 Ῥε]οῖν: 566 αἱδο {ο ποίο αἰν. 8ἱ8δ. 782. κτήµασι, Ρ0δδΕΝΦΙΟΠΕ, ἵπ πε 5εΏ8ε 

775. Τ νᾶ5 οιδίοΠΙΧΕΥ {ο 6µιοἶο5ο νν(Ἡ ; οἳ «αἰέγαςίίοπς ΟΥ ολ αγηιδ.” 



00 780. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ἀγθονόμοις ἀνλαῖς' -νν--- ζ 
ρφ ν.  8 Ἡ ’ / καί σ᾿ ὀύτ᾽ ἀθανάτων -.| ο... Ἀ 

φύξιμος ὀνδείς, -υν-]- 9’ 
3/0ῃ» ε / οὐ ὦ9 ι, ὀυθ) ἁμεθίων ἐπ᾽ ἂν- -νν][-ν- 

θρώπιων" ὃ' δ᾽ ἔχων, µέμηνει 790 |--νν|--|-- κ' 

Σὺ καὶ δικαίων ἀδίκους [”Αντιστεοφὴ α.] «-Ι--|-νν- αἲ 

φθένας παρασπᾶς ἐπὶ λώθα᾿ »-]ν-[-νν-|- β' 
Ν Ν ’ .” 3 ” Π 

σὺ καὶ τόδε νεῖκος ἀνοεῶν νυν] ν[--] γ 
, 3/ ; ! ξύναιμον ἔχεις ταράξας" γνν]-ν]-- ὃ 

νικά δ᾽ ἐναθγῆς βλεφάρθων 706 |-« | ο. [ ιὰω π 

ἔμερος ἐυλέκτρου -νν-]-- ῥ' 
, ” ι / 

νυµφας, των µεγαλων --]-νν- η 
΄ 9 3 .” { 

πάρεδρος ἐν ἀρχαῖς "ννν-]- 9 

Φεσμῶν' ἆμαχος γὰρ ἐμ- -τνν]-κ- , 

παίζει 9εὸς ᾿Αϕροδίτα. 9060 |-«νν | «ν |- ο) χ' 

Νῦν δ) Ἴδη ᾽φὼ κάντὸς εσμιῶν 
. . 

ἔξω φέροµαι τάδ ὁρῶν, ἴσχειν ὃ 
3 3/ η) ’ ’ 

ὂυκ ἔτι πηγὰς δύναµαι δακεύων, 

τὸν παγκοίταν ὅθ) ὁρῷ 9άλαμον 
͵ 3 / νε 

τν» ᾿Αντιγόνην ἀνύτουσαν. 

--[νν-νν-|-- 
ΐ 

των ιττ[νκ]νν- 

ο 
ϐ0ὔ |--|---ἰ---ἰ-ὰ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΑΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

αγθόνοµιοι» αύλαι»" σε και ούτε οὖδεις αθάνατων φύξιριος ούτε ἔπι ἁμκέθιων ανθρώπων’ δε ὁ ἔ- 
χων» κεμ/(νε. Σων ἔπι λώθα παβάσπᾳς φξένας και δικαίων ἄδιχους' και τόδε ξυναίμκον νείκος 
άνδρων έχεις συ ταράξας' δε βλέφαρων ευλέκτρου νύκκφας ενάθγης» ἵρνεβος, εν άθχαις πάρεδρος 
των μἔγαλων Φέσμκων, νίχᾳ' γαρ άµιαχος Ύέος Αφροδίτα ερωπαίζει. Δε νυν ήδη και ἔγω αύτος 
Φφέβομαι ἔξω Φέσμκων ὄρων τάδε, δε ούχετι δύναμαι ίσχειν πήφας δάκευων, ὅτε ὅρω τήνδε Αντί- 
γονην ανυτούσαν τον παφκοίταν »άλαμκον. 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

τατα] οοίξ: {ἨεεἙ, {Γοί]ι, εΊια]] πο οὐ ο Ιπιπιοτίθ]5 Ὦε αΌ]ε {ο 65σαΡ6, ΠΟΓ 
οΓ εΠοτί-ΙΙνεά ππεη :--Ῥΐ Ἰ1ε ἐ]οί {εε]ς (Ίιος ἵ5 πιαάάεπεά ! 

Τπου ἔοτ ταῖη δεἀιισεςί έ1ε πηϊηά5 ενεη ος {πε ]15ί {ο ὃε απ]αδί: απά 
Οχῖς Ιήπάτεὰ 5ίπ]{ε οΓπηθη Ἠαςδί ἴποιι Ώγτεά 1ρ:---{οχ, ἔτοπα {με εΥος ο 
Όιε Ῥεαυίεους Ὀχϊάε τενεα]ες, ἀεδῖτς, ἐ]ναί ἵη 5ΥΥΑΥ Πο]ἆς-Ιίδ-5εαί ρ8Γ8- 
ΏἹοΙΠΏέ {ο {Πε ροίεηί Ίαυν», ρτονθς-νΙοίοτ]ους:---γεα πδίς)]εςδς-Ίη-βρηί 
ὕνε ἀοάάεες Ύεηις επ]ογβ-Ιι6γ-δροσί! | | 

Γ1.οοἵπρ χοιωιά.] Βαΐ πουν, αἲ Ἱεησί], εγεη 1 πιγςε]{ απι ουί Ώοπε 
Ρεγοπά (πε Ία1νς, Ὀε]ιο]άϊηρ ἐ]ίς ρεοίας]ε:--απά [ Η1ή ωεερύηρ. ] 1 απι 
πο Ίοηροχ θΡΙε {ο τεβιταϊη {1ο {ουπίαϊπς ο Π1Υ {6αΓς-- Πε Τ ηεγε 5εε 
Απάροπ6 ραβείης, οἨ Πεχ ΥΥΑΥ {ο έἶλε οαπΙβες ΥΊεΓθ αἰ] γεροβθ. 

788. φύξιρκος, (εξ ε[Γίρ'ογε ρόίοεδί:----ε]ιῖ5 
νετρα] που {αιθς α[ἴθι 1έ ἴ]ιο ασ ιδαΐ]νο 
σὲ, Ρεῖπρ {]λε ΡΓΟΡΕΥ Τ6ΡΙΠΙΕΠ Ο{ φεύφω. 

789. ἁμιεθίων, ἐρΛέπιεγαί---επάμγόηρ Ο- 
ψ Γογ α ἄαψ.--Βταποκ εἀ]Ἱίεὰ ἐπ, απά εκ- 
Ριαϊπεά 1έ {ο Τπ6ΩΠ ἔπεστι. 1 Ἀᾶνε {ο]]ονγοά 
Πια σΟΠΙΠΙΟΠ ]οοίΙοη. 

795---4. 5 Αἰπάγεα δέγ{ε ο ΠιΕΠ, {ου 
{λς «{Ι{ε οί Λὑιάγεά πιεῃ---νΙζ. Ὀείννεειι 

ΟτόοἩ απά Ηαόπιοη---ἴ]ιε {αί]θγ απ 50η. 
797------. τῶν μεγάλων πάρεδρος ἓν ἄρ- 

"} χαῖς Φεσμκῶν, Βταπεκ Ἰπίετργείς :----ἵ' εέπε 
ιάΦἐπιῖς, ἐπέε' ἐπέέία γέγιγε, [έρίθιια ράνί 
γαέαϊξπη εδὲ ροίεδίά{ο / !”---Βνατάί Ἡ- 
ἀθιρίοοά {]ε πιεαπ]πσ {ο Άο, φαπιοίάγαο 
αθδέδδο. ἱπ αάπιζπὶοέγαξϊόπο Ιέριι.’ Τηε 
Βο]λο]αρί”5 νῖενν οἳ (ἶνε 5αΏ]θοί ννᾶς δΙίο- 
ρεί]εν ἀϊπετειιέ ἔγοπι Ῥοί]. 
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ΑΝ. Ορᾶτέ μ’, ὦ γᾶς πατρίας πολῖται, [Στεοφὴβ.] |"- [ν-|-ν τν α’ 

τὰν νεάταν ὁδὸν -»ν|--» β’ 

/ / δὲ / ὃς [ αν |» / 

στείχουσαν, νέατον δὲ Φεγγος --]-ν»- γ 

λεύσσουσαν ἀελίου, -τν-[ν-- χ 

κὀύ ποτ ἀὖθις ἀλλά μ᾿ ὁ παγκοίτας 810 |-ν]-ν-νν--- 

Αίδας ζῶσαν ἆγει --]-κν- 

τὰν ᾽Αχέβοντος -νν | .ν -, 

ἀκτὰν, ὀύθ᾽ ὑμεναίων ---»]--- 9) 

” ο α ὃ ’ 
/ 

ἔγκλγθον, ὀύτ᾽ ἐπινυμφίδιος --]ν-[κν-ικν- 
’ “ 

/; 

πω µε τις ύμνος 8Ι2 -"ν]-ν κ 

ύμνησεν, ἀλλ ᾽Αχέβοντι νυμφεύσω. --ἰ--Ινν-ἰν- |--. α’ 

--|--[ν--| ων. , . Ν .λ / ” ῴώ 

ΧΟ. Όυκουν κλεινη και ΕπαΙνον Εχουσ 

--.|--|--]νν- 

ἱνν-||--ίν-- 

.” ’ 

ἔς τόδ’ ἀπέρχει κεῦθος νεκύων, 
-- 

’ ο) ’ 

ὀύτε φθινάσι πληγεῖσα νοσοις, 

920 »ν-[εν-]νν- ὀύτε ξιφέων ἐπίχειρα λαχοῦσ”' --] 

ἆλλ᾽ ἀντόνομος, ζῶσα, μόνη δ7 --]νν-|-νν|-- 

ω Ἀνατῶν, ᾿Αἴδαν καταθήσει. νν-νν-|-ε 

ΑΝ. Ἴκουσα δ) λυγροτάταν ὀλέσθαι [ Λντιστε.β’.] |--[--|-νν-Ι--Ι- « 

ΤΗΕ ΟΕΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΑΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤὉΟΑΤΙΟΝ. 

ΑΝ. Οβάτε ΚΚΕ, ω πολίται πάτειας φας, στειχούσαν ταν νέαταν ὅδον, δε λευσσούσαν φέγγος 
αέλιου νέατον, και ούποτε αὖθις' άλλα Αίδας ὁ παγχοίτας άγει κε ζώσαν ταν άκταν Αχερόν- 

/ / [ / / / 

τος ούτε εγκλήρον ὑμεναίωνν ούτε πωτις επινυμφίδιος ὕμνος ύμνήσε µε, ἄλλα Ἀχεβόντι νυμ- 
ῥεύσω. ΧΟ. Οὐύκουν εχούσα κλείνη και επαίνον απέρχει ες τόδε κεύθος νέκυων, οὖτε πληγείσα 
Φθίνασι νόσοις, ούτε λαχούσα επιχείρα ξίφεων᾽ ἄλλα αντόνοριος, ζώσα, κκόνη δη Ἀγάτων κατα- 
6ήσει΄Αἴδαν. ΑΝ. Ἠκούσα δη λυψβόταταν ολέσθαι 

ΤΕΑΝΡΘΙ.ΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΤΙάΟΝΕ. [ Επίεγίπρ πιοιγη/ζ Γγοιη οί λε ραΐασς---ρπαγάεᾶ 0η 
Φοίι σἶᾷε».] Βε]ιο]ά πιε, Ο γε οἴείσεης οΓί1ε Ίαπά οἱ πιγ {αΐμετς, αάναη- 
οἶηπρ οἩ {Π]5 ΠΥ Ἰα5ί ΊοΙΓΠΕΥ, απά νἰΙενῖηρ {ε Ηρῃί οί {πε 5Π {ος {ο 
Ιαδί πης---απᾶ πεΥεΓ αραῖη: {οσ Ῥ]μΐο, {πε εἰλαπωρετ]αίη- οἳ-α]], 15 οοΙι- 
ἀποίίηρ πῃε α]ϊνε {ο (Ἠε 5Ίοτε ο6 ΑοΠετοη,---πεϊίπει α ρατίαΚκεν ο{ 11ε- 
19Υ5-οξΓ Η/ππεη, ΠΟΥ αί ΔΏΥ {πιο Παλ αΠΥ πυρίἶαἱ 14Υ Όεεπ εἰαπίεά ἔος 
πηο,-- Όμέ ἀπίο Αολεγοη 5Ώα]] 1 Όο Ὀτίάε ! 

0ποκῦ». ΑΙρεϊϊ Πανίης τεΠοΨΏ απά ρταῖδε ἴποι ροε»ί ἀονη {ο ἴε 
γοςς58 οξ {πε ἀθαά, πεϊἔ]λεγ πλ έεη ὮΥ /αδίῖπσ ἀΐδεαδες, ποτ Πανίης χθ- 
εεϊνεὰ {πο αννατά ος έἶιε βινοτά:----Όαέ ἵπ Γτεεάοπη, αᾖϊνε, ἴἶχε οΠΙγ οπε 
5 γεί οΓ πιοτία!ς, 5Π8]έ έποιι ἀεδοεπά {ο (πε στανε! 

ΑΝΤΙάΟΝΕ. Ι ηανα Ἰεατά, {ος Γοί], ναί πιοδί πιουτηΓα]1γ ρετίκ]ες, 

810. ὁ παφγκοίτας, ἴλε ζι]ζεν οἱ αἲῑ {ο γ6- | 
Άο096----ἰ0}4 ο/ {ο θεᾶ- ελα γιθεγ {ο αἰἰ. 

82]. ἀντόνομκος, Λαυῦις ἐλίιε οι 104. 
ου θεῖπρ ἐλίπιε οιΟΏ ηεἰδίγ ες :----ἴ]ιε Βελο]]- 

818. Βεϊά]όγας (84Υ5 Ἐτήινάθ) οόπτια]1ί 
4ϊα πόπλῖπα, οπή θ5 {ιά κεῦθος νεκύων ἵπ 
μὰς (άριι]ὰ αρρο]]ά{αν: πετεώδης κατώρυξ, 
ν.774: ἔθγμα τυκΕόχωστον, Υ. 848: κατη- 
θεφὴς τύμθος, ν. 880---6: ανόντων κατασ- 
χαφαὶιν. 920: κατὠρυξστέγη,ν. 1100: δέλι- 
.. νυμφεῖον Αίδου, ν. 1204---05. 

820. ἐπίχειρα, τὅαβ εδ ΟΥ γεουπιρειθέ---- 
}οιδα}ά ΟΥ ριωιζδληιειέ. 

αδίς Ἱπετρτεία{ἴο 18, «μετ΄ ἐλευδερίας, 
τζέ] Γεείοηι ΟΥ Πἱδεγίψ: απά Ἶε αάάν, ἰδίω 
καὶ καινῷ νόµω, ΥΥἨΙΟἩ τοίοις (Ἐτβατάί ἵπ- 
{ΟΣΠΗ5 19) {ο μόνη δὲ Ἀνατῶν, Ὀαί ΗΘΓΠΙΑΠΠ 
Φ4Υ8. ««Ιπιπὸ, Ρόγίϊπεί αἆ ἀντόνομκος. Βὶς 
όπὶπι δοτ{δΙί ΒοΠο]Ιάδίος: ὂν διὰ ξιφῶν τὸν 
αισθὸν τοῦ πλημαμελήμκατος λαχοῦσα καὶ τὴν 
τικκωρίαν, ἀλλὰ μετ ἐλευθερίας τεθνήξῃ, ἰδίω 

καὶ και)ῷ νόμκω πεθὶ τὸ τέλος χρησαμκένη.᾽ 
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τὰν Ἀρυγίαν ξένων -νν]-νν β’ 

Ταντάλου, Σιπύλω πεὺς ὤκρω 825 |-ν]-νν-]--|- γ΄ 

τὰν, κισσὸς ὡς τενῆς» --ν-]» ν- δ’ 

πετραία βλάστα δάµασεν καί νυν "ντ νν-(-ν 

ὄμοθω τακομέναν, --[-εν- δ’ 

ὡς φάτις ἀνδεῶν, -νν]|-- γη’ 

χιών τ ὀυδαμιὰ λείπει, 800 |» --ν]--- 3 

τέψψει 9 ὑπ' ὀφρύσι παγκλαύστοις --ῃν-ννς]-- 4 

δειράδας' ᾧὦ µε ἵνντν χ' 

δαίµων ὁμοιοτάταν κατευνάδει. ομως. λ’ 

ΧΟ. ᾽Αλλὰᾶ 3εός τοι καὶ Φεογεννής' "νν]--]]-νν |- “ 

Ἠμεῖς δὲ βροτοὶ καὶ 3νητογενεῖςο 800 δη -[--]νν- 

Καΐτοι φθιμένα μέγ ἀκοῦσαι, στ]ννσνν-ινα 

τοῖσιν ἰσοθέοις ἔγκληρα λα χεῖ». [ "ν]νν-|-- |ν-- 

ΑΝ. Ὀέμοι γελῶμαι. Τί µε, πρὸς [Στροφὴ γ΄] ο” α΄ 
»εῶν πατρώων, νκ]ν-||- β’ 

ὀυκ ὀλομέναν ὑθρίζεις, 9ά0 ο” - κ. 

ἀλλ᾽ ἐπίφαντον» |τνν]-ν δ’ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΛΝΟ ΕἘΝάΙΠΙΣΗ ΑΟΟΕΒΝΤΌΑΛΤΙΟΝ. 

προς Σ/πυλω ἄκρω ταν Φρύφιαν ξέναν Γάνταλου' ταν πετραία βλάστα, ὡς ἄτενης κίσσος, δάµια- 
σε’ και νιν,τακόμκενων ὀμωθβω, ὧς φάτις ἄνδέων, χίων τε ούδαμκα λείπει»τε ὕπο παγκλαύστοις ὁ- 
φθυσιτέφφψει δείραδας"ρκε ὁμκοιόταταν αἱ δαίµκων κατευνάζει. ΧΟ..΄ Άλλα τοι Ὕέος και 3εοφέννης" 
δε ἥμεις ββότοι και Ὑνητόψενεις. Καΐτοι φθίκενα μέγα ακούσαι λάχειν εγκλήβα τοίσι ισόθεοι». 
ΑΝ. Οίμοι γελώµαι. Τι, πθος πατθωων Υέων, ὑερίζεις µκε ουκ ολόμκεναν, ἄλλα επιφάντον 5 

ΤΗΛΝΕΙΛΤΙΟΝ. 

ου (ια θιπηπηῖέ οἱ Ρίργ]α5, {1ο Ῥμψσίαη εἰταησεγ---ἀααρλίεν οἱ Τάπία- 
119: πετ ἀῑά 5Ἰοοίς οἱ τος]ς, κε {χε ολησίηρ 1νγ, 5αῦάαε; απά Πες, ἀῑδ- 
βο]νίηρ αἵγαΥ ἵπ α 5ΠΟΥΕΣ, 85 {με Ιεσεπάς οἳ πἹεη {εή, 01ιε ΠΟΥ οἩ-ίἨε- 
οηε-Παπά ηεγεχ Ίεανες.---απά-οπ-ίπε-οίπεν {γοπι Ίιες 765, (αί ἵποςξ- 
βαπί]γ Ώουν ννί] {εαχς, 5Ἡε Ώεάεννς ί11ε οΠβς:---- 

Με, ἴἶιε ]]κες: (ο εν, ἆοες {πε ἀεῖίγ 111]-{ο-β]εερ! 
0ποεῦ5. Βιΐ 5] {ια πΏ]] Ἶνας α (σοᾶἆεςς.--απά οἵί-οε]ορί]α]-οτ]- 

δίῃ:----ΨἼεγθας νε α1θ πιοτία], απά οἱ-πιοτία]δ-ρουη ! 
Απά (λεγείοτο {ο {πες α ρετί]αῦὈ]ε ογεαίατε 1έ 5 Πἱρ]ι {απιε έο παθεί 

ψ(Ἡ α ]οῖ ΙΚε {πε ρ6είς-ο{-Πεανεη ! 
ΑνΊΤαΟΝΕ. [ Τγιέᾗ θΗεγπεςς. ] ους πια! Ι απ ἀρτῖάσά ! [ Φ{εγπ{ψ {ο 

έλε (ᾖογα5.] ΥΥΠΥ, ΘΥ (πε (αοάς ο{ ωΥ {8ί11ετς, ἀοδί έἶιοιι Ιηδυ]έ πιο ποῖ 
γεί ἀεαά, Ὀμέ 5111 ρτεδεπί οἩ 61 Εατίι ὃ 

824. τὰν Φρυγίαν ἔεναν,---ἴμε Ρ/γήρίαη 
δίγσιρε}, νΙζ. Νίοῦξ, ἀαισ]λίεν οἱ Γάπία- 
α5 Κῑπρ οἳ 1μήάϊα, νν]ιο γ/α5 εμαπρεά Ιπίο 
5ίοπε {ΟΥ Τευ Ἱηδο]επος {ο Ιαίόμα. 

826. κισσὸς ἀτενὴς, Ἐτ{αγά{ τεπάοτς «λέ- 
αθγα Γ{Η{ὸγ αάλαέγειιδ.’'---ΜΗαδΡτανε’5 
Ρυποα({1οι 15 ἃς {ο11ον/5: τὰν, κισσὸς ὧς, 
ἀτενὴς πετβαία βλάστα δάκκασε». 
8928. ΕΟΥ ὄμθεω Ίπ ΜΠ]8 γουΣε, ΜαβΡτανΥε 
οοπ] εοίαγεὰ ὄμιβροι. 

801. Ρετ]αρς ία ποτε «οιγεοί οΥ{ό- 

ϱταΡΗἩΥ ἵ5 παγκλαύτοις ΥΙἩ ΗΕΙΠΙΔΠΠ απά 
Μοτε]!, Εἴιαη παγκλαύστοις Ιί ΒΤΗΟΠΕΚ, 
Ετβατά{, απά παοδί ΜΡΡ. Ὑεί 1 ηανε οτε 
γοίαϊπεά Βγιποκ’5 τεαάῖηρ. 

821. Τ]ιο πιοτε σεποτα] Ιεοίῖοη ἵδ τοῖς ἱ- 
σοθέοις;---ἂρρτονεά Ὁγ ΗεΓΠΙαΠΠ, Ὀαίέ οΟ-- 
ἀεπαπεά ὮΥγ Βγαπε]ς. Τε βτεί 9γ]1]αβ1ε οἳ 
ἰσοθέοις ἵν βποτί,---Όαί ας Ιέ ργεεεάε» (νο 
εοτί 5γ]]αῦ]ες 1{ πιαγ Ῥο Ιεηρίλεπεά. Ἐος 
ἔγκληεα 30Ἠ8ε{ΕΥ δαμσεδίεά σύγχληρα. 

840, Ἐτίατάτ ουπίεπάεἆ {0Υ ὀλλυμκέναν. 



ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

” / 
ΤὮ πόλις, ὦ πόλεως 

΄ ” ὃ 

σολυκτηµονες ἄνὸθεξε 

Ἰὼ Διρκαῖαι κρῆναι» 
/ Θήδας τ᾽ ἐυαεμάτου ἆλσος' ἔμπας 

’ Ἱ ς ” 

ἕυμμάετυρας ὕμμ ἐπικτῶώμαυ 
εκ / 1, ” ε/ 

ο/ᾷ Φίλων ἄκλανστος, οἱοι5 
8 / 

νόµοις πθὸς ἔργμα τυµθ όχωστον 
/ 

ἔρχομαι τάφου ποταμίου. 
δι ’ 

]ὼ δύστανος» 
” ’ α) 

ὀύτ᾽ ἓν βροτοῖς ὀύτ᾽ ἔν νεκροῖσι 
” 3 ” 

µέτοικος, ὂν ζῶσω, ὂν Φανοῦσι. 

” ’ 

ΧΟ. Προθᾶσ᾽ ἐπ᾽ ἔσχατον λάσους, 

ὑψηλὸν ἐς Δίκας βάθρον 
’ 

προσέπαισοις, ὦ Τέκνον, πολυ. 
, ’ κ ὼ, 

Πατρῷον ἐκτήεις τιν ὦθλον. 

ΑΝ. Ἔψαυσας ἀλγεμοτάτας 

ἐμοὶ µεβίμνας, 

πατρὸς τριπολιστον ὀΐἵτου, 

[᾽Αντιστροφὴ γ’. | 

842. 65 

τν» -[νν- : 
[τν κε 
ο, 

845 |---[----Ιντ 
-τνν[-ντσ]ν 4 
ο. 
.-Ιγτ[»-ἰ -ἰν κ 
ο. 

650 |----[- / 
--λτ[κν-ϊν 
ου 

.-[μτ[--]-- 
-τ]μ]ν ἰν- 

βὔδ |»--[---ἰ--ἰ-- 
.-|θτ]»-Ι -ὴ 

ο α 

--]ν-ἷ- β 
ο--- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕ, ΑΝΏΌ ἘΝΩΤΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤὉΌΑΤΙΟΝ. 

Ώ πόλις, ω άνδρες πόλεως πολυκτήµονες. Ίω Διρκαίαι κρήναι, τε ἆλσος ευάρματου Θήδας" ε- 
πικτώµαι ύμιμε ξυμμιάρτυρας ἔμαπας, ὁία ακλαύστος φίλων, δίοιε νόμκοις ἔρχομιαι πθοςτυµι- 
ξοχώστον ἔθγμκα ποταίνιου τάφου. ΄]ω δυστάνος, µιετοίκος ούτε εν βεότοις ούτε εν νεκροίσι, ου 
ζώσι, ου Φανούσι. ΧΟ. Προξάσα ἔπι ἔσχατον Ὑράσουε, προσεπαίσας, ω τέκνον, πόλυ ες ὑψήλον 
βάθρον Δίκας. Έκτινεις τίνα πατῴωον ἆθλον, ΑΝ. Ἐψαύσας µεείρνας αλγεινότατας ἔμοι, 
τβιπολίστον οίτον πάτρος, 

ΤΠΑΝΡΤΙΑΤΙΟΝ. 

Ο πιγ οουπίγ! Ο πιγ οουη(σγ{ο]ςς τίο]ι-ἴπ- νεα]! Ο1 γε ΓουπίαῖηΒ 
οἱ Ὀίτοξ, απά ἴἶλοι 6τονε ος Τμερες (1ε γεποννπεά {ος {Πε σατ! Ι {αϊκα 
γοι-ΡοίἩ εοπ]οἶπί-νίπεςςες ν/(]α],----Ἡουν απ]αππεηίεά ΡΥ παγ ΕΠεπάς, 
απά ὉΥ νγ]αί Ίαΐνς 1 ρο {ο {πε δερυ]οΏτα] ἀάπσθεοῃ ΟΕΠΙΥ πονε] {οπΡ! 

ΑΗ! νντείοῃμεά πηθ, πο αΠῃ α ἀγγε]]ευ πεϊ(]εΓ ΑΠΙΟΏΡ ΤΠΕΩ ΠΟΥ 4ΠΠΟης 
βρεοίτθς,-- πεί(]ευ (η (λε Ηνίπς, ηΟΥ πε ἆεας ! 

0ποκῦς. [Εεε[ἰποῖη.] Ἠανίπρ αάναποεά {ο {ε εκίτεπηε οἱ ααάαςἶ- 
ἴγ, οι Ἰαςί ἀαξ]εά, Ο ο]]ά, ντ] νίο]εηςε αραῖηςί {116 1ο(:γ (Ἡτοπε ος 
1 ηδίῖοθ. Τμοι ατί ραγίηρ 5οπιε ρεηαΙίγ οἩ {1γ {αίμετ”5 αοσοιηῖ. 

ΑΝΤΙ(ΦΟΝΕ. [1 ο απά ἰαπιεπίαίίοπ.] Τηοι Ἠαςδί ἑοασπεά οἩ α 
ΒΟΙΓΟΥΥ {16 πιοβί ραί 

Β45. Θήδας ἐναρμκάτου, ο/ αρίεπαἰαζν οἳ 
ευεἴ{ οιαγἰοίεᾶᾷ 1068, ἴἶναί 15, ο Τ1εῦεν 
76ποιυπεᾶ ὑπιμανγ, οἵ ΤαίἸεν, οί ΤΛεῦες {Λο 
ηϊδέγεδε ο/ πια α ολαγἰοῦ. 

846. ἐπικτῶμιαι, β]. λαμκθάνω. ΏΠΌΝΟΚ. 
847. Α]άάἃς, νν]ο αἱ νου»ε 801 αὔογε, 6- 

ἀῑιεά παφκλαύστοις, 5 Ἠογς, ἀπ αβαἲη 1η 
νεχ5ε 876 Ὀε]ουν, ἄκλαντος. 

ο 849.τάφου ποταινίου,ο/ απ επ οιΦίΟΠΙαΥΗ 
ος απ τπθαζ {ομιῦ----οί α ϱγαυῦε αἰ[γεγοπὲ 
/οπι ἐλια οοπιηιοπαἰἰέψ ο ϱ7αυεἙ. 

805. Τι ΜΒΕΒ, απά οὐ 1ος Ἰπ ϱοηογα! | 

απ] {ο ππς, {ε αοουπηυ]αίο αβΠΙοίῖοπ ο πιγ {8ίΠες, 

Ὑθ βπὰ προσέπεσες,----απιά νυν νΥῖοἩ έχε 
Φρλο]]αδί αΏρθατ5 {0 ανα Ώεθη δαἰϊδβεά. 
Ετίατάί ἀπάς {α]εννῖθι ΒταποΚ, Ρεσα5δα 
Ίε αἀορίεά προσέπαισα». 

859. ὄῖτον (ΟΥ ὀἴκτον, 5 ΠΙΑἨΥ υν]] Ἠαγε 
16) πιαΥ οἵί]εγ ο σονεγπεὰ Ὦγ 80Π16 ΡᾶΓ- 
Εοἳρίε, 510] 45 λέγων, ΟΓλέξας, Ρ]αϊπ]γ απ- 
ἀετδίοοά : οἵ Τΐ πιαγ Όε {αζεπ ας {πε αοοι- 
εαίϊνο αὈφο]ιίς, ἴ]λα Ρτορος τοσῖπιεῃ ΟΕ ἔ- 
ψΨαυσα: Ώεῖηρ {ο σεη](ῖνε σΆδθ. ΗΕΓΠΙΑΠΗΏ 
ἸμὰῬ πατθὶ τειπόλιστον ὄ[κον, γερά Ώπι, ῥά- 
(γὲ (ὸγ- οόπιάἑίαπι όπιο. 



64 800. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ κ. 

τοῦ τε πρόπαντος 860 |--»|-» δ' 
ἁμετέρου πότμµου ονν-||-- . 

κλειοῖς Λαθδακίδαισιν. --[[-νν-» δ 

Ἰὼ µατεῷαι λέκτρων Ὕ---|--- . 

ἆται, κοιμήµατ ἀστογέννητ᾽ ---||---Ι--- 9, 

ἐμφῷ πατθὶ δυσµιόθου µατβὸς, 865 |» --ν|-ν--ΙΙ» ' 

δίων ἐγώ ποθ ὦ ταλαίφρων "εν]|-ν-|»-- ν 

ἔφυν πβὸς δὺς ἀραῖος, ἄγαμος, «-Ιν-ν-ἱνν τν αλ 

ἅδ ἐγὼ µέτοικος ἔθχομαιο -ν|-ν]-ν|-νιν 

Ιὼ δυσπότµων .---|- ν 

κασίγνητε γάμων κυρῆσας, 870 |ν--ν|»---|- ἕ' 

ανὼν ἔτ) ὀῦσαν κατήναθές μεν «σ[ν-[ἱ-ε/-ε{-ν ὁ 

ΧΟ. Σέθειν μὲν, ἐυσέθειά τις ν-]ε-ν-(νν 

κράτος ὃ, ὅτω κθώτος µέλει ν-|ν-ΙΙν-|-- 

παραθατὸν ὀύδαμὴ πέλει. νννν-ν-|-- 

Σὲ ὃ ἀυτόγνωτος ὤλεσ᾽ ὀργά. 875 |--|--]--ἰ--|- 
ο 

ΑΝ. "᾿Ακλαυστος, ἄφιλος, ἀνυμέναιος, [ντ ννν[-- |» 

παλαίφεων ἄγομαι τάνδ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΩΑΙΙΘΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

τε του προπάντος ἁμἔτερου πότμκου κλείνοις λαθδακιδαίσι. ΄Τω μκατρώαι ἄται λέκτβων, αυτο- 
«γεννήτα κοι κήµιατα δύσμιοβου µιάτρος ἔμιω πάτρι, δίων ἔγω ἆ ταλαίφρων πότε ἔφυν' ἄδεαραίος, 

’ Γι / / /{ / 

άφαμκος, ἔγω ἔρχομκαι ῥκετοίκος προς ὁνς. ΄Ίω κασιηνήτε, κυρήσας δυσπότ(κων φάμκων, Φάνων 
κατήναξες κε ἔτι οὐσαν. Χθ. Σέδειν μεν, τις ευσεθεία᾿ δε κράτος, ότω κράτος μκέλει, σἔλει οὐ-- 
δαρκη παράξατον. Σε δε αυτογνώτος όργα ώλεσε. ΑΝ. Ακλαύατος, άφιλος, ανυμκεναίοε, τα- 
λαίφρων άφομιαι τάνδε 

ΤΠΑΝΡΘΙΤΑΤΙΟΝ. 

οπά (6 υ{{εΓ-τη]π οἳ ους εη/Ιγε τάσε----ἴμ Π]αδίγῖοιις ομΙ]άτεπ οΕ Τ)- 
ἆαοις!: Γδλεζᾷῖπρ πιαηη {έαγς.] Ο] 1 νο ουσ5ες αίίεπάσηί οἩ ἴε πΙΡρ- 
εἶα]5 οΓπιΥ πποί]ες,--ἴἩ1θ Ἱποθδίποις5 οουρ]εππεηί οΓ πιΥ μαρ]εςς ποί]ες 
πη(Ὦ σωΥ ΓαίΠευ,---ποπα νηα]οἷι 1, υντείο]ιεᾶ, α{οτείίπιε ϱΡΓ8Ώς:---Ἠετε, 
ἀοοπιεά-ίο-γαίη,---απγγεἀάεά,----ἶ ἀεραχί (ο Ῥε 8 δο]ουτπε γγέ]ῃ ἔποπη ! 

ο ΟΝΤΠΩΥ Ὀγοί]]εχ,--Πανῖηρ πιεί υ(]] αη 1]]-{αίεᾶ ππαττίαςο, Ονοι Ἰαδί 
{η-{γ-ἀεαίῃ ἀεείχογεὰ πο 56111 Ἱπ Ρεῖηρ! 

Οποκῦ5. Το αοἰ-ν]ι-νεπεταίίοπ Ἱπάθεά, ἶ5 βοπηε ΡΙείΥ: γεί 8ονε- 
χεῖση-χυ]ε, {0 ΨΊΟΙΙΡΟΕΝΥΕΙ βογεγεῖρπ-συ]ε ἶδ-α-σατε, πηδί ΡΟΠ ηο ας- 
οουπί 6 {ΓαΠβΡΓΕΦΦ6ς ! Τή6ε, Ποιγενες, ΠαίἩ δεΗ- γ]]εά ρεῖἆε οί ο! 
ΑνΤΙάΟΝΕ. [ Μουΐπρ /ογωαγᾶ ωδίᾖ δ6Υ φοῦς.] ὈὉπ]απαεπίεα, αΠβε- 

{]επάεᾶ, Ὀτ]άα]-δοπσ]εςς, 1, α υτείο]εά-ν]τρίη, απι οοπἀιισίεάἆ-ομ, Οῖ5 

86]---2. ἅμκέτεβου πότκκου χλεινοῖς Λαθ- 
δαχίδαισιν, 0 οµγ Γαΐε οι ἀγπαδέη---ίᾖε ἵ]- 
ζωδέγίοιι ἀεδοεπάαπ{» οί Ι,άὐάασιδ: Λας- 
δακίδαισι {0 Λαξδακιδῶν. Ετ{τατά( ρανε {πε 
βἹρπϊβοθίοπ{ίοῦς, “ἐράίγ15 εἱ απίυέγ οί ϱέ- 
21ογ{8 ΠόΦίγ{ οοπιρίογαἰόπεπα, ονέζέτλπι 1ΐ6- 
2άπάαπι οἰάγὶς ΠΓιαὐζάςοἰαίδ.’” 

805 ----4. κατέῴαι λέκτρων ται, Η{εΤΟΙ1Ψ, 
ϱπα{ογπαί 10065 ο ιοθᾶΙοςΜ. 

867. πβὺς ὁὺς, το 1 { 0ο ηι, νἱ7. 14 ΓαίΠθΥ 
απᾶ πιοίᾖεγ. Τη ἴ1ιο οτάο {Ίιοδε {νγο γγοιἆς 
ορ] πιοτθ ΡΓΟΡΕΤΊΥ {ο είαιά πεχί αἴεν 

ἔφυν, ίΠ8Η ἵπ (λε οπιᾷ οΓ {]ιε δοµίσηος, ἀῑά 
Πιε {ταηρ]αί1ο, 1 Ἰανε ρἵνει, ρετπη]έ. 

870. γάµκων,--Ὅε ει α1αξίοι {ο Ρο]γηί- 
οὔ5”5 Πανῖρς πιαττ]εά Ανρῖα, ἁααρμίετ οί 
Αάτάρίι5 Κῑπρ ΟΓ ΑΥΡΟΡ. 

815. Ετέανά: 1η 115 Ιάήρ6ν εἀἹάοη ρῖνος 
πε πιθαη]ηρ ΟΓ ἀυτόφνωτος 1ΙΡΊ{ΙΥ {ο Ὀ6---- 
ἑειιὲ οὔ’ διά ἐάπέι ἁπέηιϊ δοηίέη{ἰά (φνώ- 
απ) αμηφιήφμε ἀρι«"' 

876. ΜΡΡ. απά Αἰάῑδ (α5 ννας ποῖσεά 
θέ νοτςε 841, 4Ώουο,) ΊἉγε ἄκλαντος, απὰ 
0115 τεδάῖπρ ΗαεΠΙΑΠΙΗ ΔΡΡΙΟΥΕΒ. 



ΑΝΤΙΤΟΝΗ. 

ἑτοίμαν οδόν. ὌΟυκ ἔτι 
/ / ἑ ο 8 

μοι τόδε λαμπάδος ερο ομµα 
έ "ες ο ’ ο 

ἔµις ορᾶν ταλαιναᾳ 

τὸν δ) ἐμὸν πότμον ἀδάκρυτον 

ὀνδεὶς Φίλων στενάζει. 
ΚΡΕΩΝ. 

Δ , ” 

ΣΑ6΄ στ, ἀοιδὰς καὶ γόους πρὸ τοῦ 9ανεῖν 
” ’ 1. Ἡ ’ ’ 

ὡς ὀνδ᾽ ἂν ἓς παύσαιτ ἄν, ἔι χθείη λέγειν» 

Ὃυκ ἆξεθ) ὡς τά χιστα, καὶ κατηρεφεῖ 885 
’ / ς ., κ οι τύµβω πεειπτύξαντες, ὡς ἔέρηκ᾽ ἐγὼ, 

ἄπιτε, µόνην ἔρημον, ἔίτε χθὺ λανεῖν, 

878. ῦδ 

.-«[»ν--]- 
-.ν]|-νκ]-νν[-- 

860 |»-----[- 
-»]-ενκ»]|-ν 

--[--]ν-]- 
--[----ἰ--Ι--{»- 

«- [με] --]ν-[--ἰ-- 
--[γ[ ντ] -[μ-]-- 
-.]νε[--]κ-[--Ι-- 
ννν]ν-[»-]--]Ιν-Ιν- 

/ -- ’ 

ἔέτ᾽ ἐν τοιαύτῃ ζῶσα τυμθεύσει στέγη 
5 » 3 ῤ Δ 3 Ν / ὃ Ν ’ 
Ἠμεῖς γαρ ἄγνοι τουπι τηνὸε την κοβην, 

” - ” / 

µετοικίας ὃ ὀῦν της ἄνω στεβήσεται. 

--]ν-[-τ]ν-[--]-- 
--]γ[-τ]ντ[ν-]ν- 

890. |--|--[--]----ἰ-ν 
” 8 

ΑΝ. Ὦ τύμβος, ὦ νυμφεῖον, ὦ κατασκαφης 
-τιν-]--Ιν- κ -ιν- 

ὀύκησις ἀιείφρουρος, ὁἵ ποθεύομιαι κσ]ν-]- -[--Ι»-|-» 
Ν ν 5 ω ἔ ιθ ἐ ω πο ο μμ ο Ἡρν 

πεὺς τοὺς ἔμαντης, ὧν ἄθιόμον ἐν νεχροῖς | ἱν---Ιν---] 

φλεῖστον δέδεκται Περσέφασσ ὁλωλότων" τ-ινε]|--Ι--Ι»-Ι-- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕΒ. ΑΝΡ ΕΝάΕΙΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ., 

ἑτοίμαν ὅδον. Ούκετι ψέμις ταλαίνᾳ (κοι ὅθαν τόδε ἵερον ὀμκκα λάρυπαδος" δε ούδεις φίλων στε- 
νάζει τον ἔμιον αδακρύτον πότμκον. Κ.Β.’ Αθα ίστε ὧς οὖδε ἓις ἄν παυσαίΐτο αν αοίδας και γόους 
πθο του Φάνειν, ει χβείη λέγειν: Όυκ ἄξετε ὧς ταχίστα, και περιπτυξάντες µκόνην ερήµκον κα- 
τήρεφει τύμθω, ὧς ἔγω ειρήκα, άπιτε, είτε χβΏ Υάνειν, είτε τυμ.εεύσει ζώσα εν τοιαύτῃ στέ- 
12 Γαρ ἥμεεις ἄγνοι τα ἔπι τήνδε την κόβην, δε ουν στερήτεται τη» Κκετοίκια; ἄνω. ΑΝ. Ώ 
τύμκθος, ω νυμφείον, ω κατάσκαφης αιειφρούρος οικήσις, ὃι ποθεύομκαι πθος τους εμιαύτης, ὧν 
ολώλοτων [Περσεφάσσα δεδέκται πλείστον αρίθµιον εν νέκροις' ς 

ΤΕΑΝΡΘΤΑΤΙΟΝ. 

ἀθδιίπεά ν/αγ! Νο 1οπρϱε: ἶς { α]ονγεὰ αΠΠαΡΡΥ πηε {ο ]οοῖς οἩ {16 5α- 
οτεά 6γε οΓ {Πα βυΠ: απά πο Πίεπά Ὀενγαῖ]5 πΙΥ απρ]ἶεᾷ ἆοοπα] 

Οπεον. [Επίεγίπρ ωΏίή αὐγιαρίπεο».] Ώο γε Κπονν έλαί πο οπε που]ά 
οσᾶξο {Ποπ ἀΐτσες απά {1οπῃ Ἰαππεηίαίοης Ῥείοτε ἀθαίῃ,----ἴξ 1 νγετο οἱ 
μδε {ο υ{{ετ (πεπα 5 [Το λε ο[Τοεγς οΓι)αδέΐσε.] ΥΠ] γε ποῖ οοπά οί Που 
οἩ 45 ο υἱσ]]γ α5 Ροβδίρ]ε, απἀ, Πανίηρ ἴπο]οφεά Ίπες ον Πεν 5οΠίατγ 5εἰέ 
ἵπ {λε οανετπεᾶ δερυ]εᾖτε, 45 1 ἀῑνεοίεά, ἀερατί,--ΨΠεί]εχ Τί Ὦο {αίιοά 
εναί δ]ιε ἀῑς, ος ἴ]ιαί δἶχε (οπαῦ-ἷ{ αἰῖνε ἵη 5ο] α ἀνγε]]ίπορ Ἐοτ νε ατα 
Ώ:εε-(τοπι-ρο]]{ίοῃ 5 {ο ναί τεβρεοίς ἐ]ίς νἰγρίη, απά εγείογε β]ια]] 
5εΏεο δε ἀερτίϊνεά οἱ αὐοάε αΏονε-στουπά! 

ΑΝΊΙάΟΝΕ. [Μουΐπρ εἰοωζψ οπωαγά, απᾷ φοὐδίης ΡΙ{εοιίψ.] Ο βτανα! 
Ο Ρεἱἆα]-ομαπηθεν ! Ο Ποϊ]ον’ ἀνγε[]ίηρ {11Η ργεαί ραΐᾖιος.] εχαῖ πες 
{ος ονετ οοπίαϊπ ππθ; Ίεγε 1 6ο υπο ΠΙΥ ΟΥΥΠ, ΟΓΥΥΠΟΠΙ, ἶχαί Ἠανε Ῥεεπ 
εἱαΐπ, Ρτόδειρίπο ἨαίἩ τεοαίνεά (ε Ρτεαίεςί παπιΏεγ απποης {πε ἀεαά: 

819, λαμπάδος ὄμμα, ἰαπιρ᾽» 6/6, ἴ]ιαί 
15, /αος οῇ ἐλε διι----ἰσλέ οί Λεανεη. 

88]. ἀδάκρυτον, δύ1ε ἰάογιπεῖθ----ἔεαγζεδα 
ΟΥ 1ΛΟΙΥΕΙΚ----πιοί θα) οἰέἶπις οοπραδαἰοη. 
Τε Βε]ιο]]αςί 885, ἀντὶ τοῦ πολυδάκρυτον, 
υαφίζἡ ἰο ὂε με, ἐαἰψ ζαπιοπίαδία οἳ 
ἀεερίν ιωγδίολεα: Ὀαί 5, ἨετπΙιαπη ἆθ- 
η]6ς: Ἠ]5 Ἱη{ογργεία{ἴο 18, ουδ εἰς στενάζει, 
ὥστε μὴ δακρύειν. 

884. Βε]ιασ [ου ρῖνος ἴἶιο 5ἱση]βσαίῖοη οἳ 

ἔι χθείη, ἴο Ὦς «ἱ 11ο έλκει.” Μαπγ Ἠανα 
ἔν χθεῖ ΟΥ ει χρεί ῃ, Ὀπά]γ. 

887. Ἐοῦ ἄπιτε, µόνην ἔθημκον, Ξ0ΟΠ16 {ΕΥ 
εζΙεῖους Ἠανθ µόνην ἀφῃτ᾽ ἔρημκον, Ο0ΊΕΙ5 
ἀφῆτε ΟΙ ἀφεῖτε μκόνην ἔθημκον. 

86868. ζῶσα τυμθεύσει, δε δια ἰὲ {οπιῦ ἓέ ᾱ- 
06, Ο]ιαί ἵς. 56 αιαἰΙ οοπέύπε αἴϊυε {η ἐιε 
ἑοπιό. «Το {ού ” πιαγ Ὦο α πουν ρηγα»δο, 
Υεί ννο Β3Υ /έο ἴογα 1{.’ ῬἘταποἷ ρῖνες εε 
πιραπ]ηρ {0 Ὀο, ζῶσα εντάφιος χείσεται. 



66 805. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

τ / εν) 3 / . 

ὧν λοισθία γὼ καὶ κάκιστα δὴ μµακεω 895 
’ πι (ω ’ 

κατείµι) πθίν µοι µοῖβαν ἔξηκειν βίου. 
3 υ 

Ελθοῦσα μέντοι, κάρτ ἓν ἐλπίσι τρέφω 
/ { Ν ἃ 

φίλη μὲν Άξειν πατθὶ, προσφιλής δὲ σοἱ, 
- / ιν ἃ / / 

μητερ, φίλη δὲ σο, κασίψνητον κάρα" 
Ν . 

ἔπεὶ ανόντας ἀντόχειρ ὑμᾶς ἐγὼ ΟΦ 
/, δν 3 / 

ἔλουσα, κἀκόσμησα, κἀπιτυμβίους 
Δ ”ω ’ . Ν 

χοᾶς ἔδωκα" νῦν δὲ, Πολύνεικες, τὸ σὸν 
/{ ’ “9. 05/ 

δέµιας περιστελλουσα, τοιάὸ αθνυμαι. 
’ 8 3”. ΄ .”ω υ θω 

Καμιτοι σ ἔγω Ττίμησα τοις ᾠβρονοῦσιν εὖ. 
ε] ’ 9 9 δι )) ’ / 

Ου γάρ ποτ ὀυτ ἄν, ἐι τέκνων µήτηρ ἔφυν, 905 
3/ῇ 93 ; Ν 3 ’ 

ὀύτ᾽ ἔι πόὀσις µοι κατθανὼν ἔτηκετο, 
’ ο» / , Α . υ / 

βία πολιτῶν τόνδ ἂν ἠβόμην πόνου. 
Τι / δὴ ο” Δ ΄ λέ ῳ, 

ίνος νόµου 9Ώ ταῦτα προς χάριν λέγω» 
/ Δ ”/ ’ / π΄ 

Πόσις μὲν ἄν μοι, κατθανόντος, ἄλλος ὧν 

Ὕ-[--]ντ[»-]»- 
2. [--μ-]--ἶ-- 
.-[--]-[--]ν- 

| 

Μο ωή 
ον η πας, 

| 
| 

.-[-- 

"τιν ”-|--Ι»- 

--]-- Ὕ-ν-]-- 

Ὕ-]νιννν{--]ν 

«-[--]ν[--]ν- 
Μ[ν-[ετ[τ-]μ- 
2τ[-σ]ν-[--]»ν 
ο. 
--|- .-»-]ν- 

2. [σ-]ν-[ντ]»- 

ς 

καὶ παῖς ἀπ'᾿ ἄλλου φωτὸς, ἐι τοῦ» ἤμπλακον 910 --]-- 

ο. 
»-]ν- Ὕ-|--νν 

Δ 

μητθὸς ὃ ἐν ᾿Αίδου καὶ πατρὸς κεκευθότοιν, 

-] 
| 
-] 
--] 
--] 
--] 
.. 
.-Ι 
“-[μτ[-τ]ν-[ν-ἷνν 
-] 
--] 
--] 
..| 
--] 
.-] 
--] 
--] 
--] 

[--||--ἰ»ν 

ή 3” Ν Ἂ ’ 

ὀυκ ἔστ᾽ ἀδελφὸς ὅστις ἂν βλάστοι ποτέ. 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕ, ΑΝΕΡ ΕΝΑΙΙΡΗ ΑΟΟΒΝΤΤΙΑΤΙΟΝ. 

ὧν ἔγω κατείρµι λοίσθια, και δη μκάκρῳ κακίστα, πριν εξήκειν ἀοίθαν βίου µκοι. Ἑλθούσα (κέν- 
τοι, κάρτα Τβέφω εν ἔλπισι ἥξειν φίλην (κεν πάτβι, δε πεόσφιλης σοι, μκήτερ, δε φίλη σοι, κα- 
σιγνήτον κάρα" ἔπει αύτοχειῷ ἔφω ελούσα ὕμκας Φανόντας, χαι εκοσ[κήσα, και εδώκα επιτύµεξι- 
ου: χόας' δενυν, Γολυνείκες, περιστελλούσα το σον δέµκάς. τοίαδε ἄρνυμκαι. Καΐτοι τοις ευ ῴᾷο- 
νούσι ἔγω ετιρήσα σε. Ταρ ούτε αν» εἰ ἔφυν (κήτηρ τέκνων, ούτε ει πόσις µκοι κάτθανων ετήκε- 
το, αν ούποτε ἤβομκην τὀνδε πόνον βίᾷ πολίτων. Προς χάξιν τίνος νόµκου δη λέφω ταύτα» Αν ην 
εν ἄλλος πόσι; (κοι, κατθανόντος, και παις ἄπο άλλου φώτος, ει ήμωπλακον τούδε' δε (κήτρος 
και πάτρος κεκεύθοτοι εν Αίδου, ουκ ἔστι αδέλφος ὅστις αν πότε βλάστοι. 

ΤΕΑΝΡΙΛΑΤΙΟΝ. 

οΓ(1165ε 1 ἀεδεσπά (πε Ια5ΐέ, απά Όγα {αίο (γοίἩ Ὁγ {ας ελα πιοδί γνγείο]ι- 
εᾱ, Ὀείογε Πανίπς αεσοπωρ]δῃμεά παγ ἔετπα ος Η{6! Ώεραγίης, ΠΟΥΥΕΥΕΣ, 
Τ απι δἰτοηΏρβ]γ Ροββδεβ5εά υγ] (χε Ἠορες (Παί 1 5μα!1 αγγῖνε εαν Ιπάεεά 
{ο πΙΥ {αίΠεΥ, απά πιοδί ἆεαχ αηίο {πθθ, ΠΙΥ ποίΏετ, απά ἆεατ {ο ί16ε, Ο 
{αοε ΟΓ ΠΙΥ Ὀτοί]α: :----ἶπος, γη πιῖης ΟΥ’ Παπά, 1 γαδῃεά γοι ν/Ίιεη 
ἀεαά, απά ἀεοκεά γοι οι, απά αἀππ]πίδίεταεά ονετ γοι {1ε Ὀυσ]α] Ίβρα- 
ἄρης-----αηᾱ που’, Ρο]γπίοῦς, Πανίηρ Ιπίετγες (11γ Ὀοάγ, εῖς ἵ5 Με Τ6- 
νατά ΙΤ ορίαϊη! Απά γεί ρταϊσενγοσε]]γ Τη ἴπε ορἰηίοη ΟΕ έΠπο5ε νο επ- 
(ει(αῖΏ ]αδί δεπππεηίς αῑά Γ ΠοΠοΥ {1πεθ! 

Έος πεϊίπειτ ννου]ά 1, 16 1 Ἰαά Ῥεοπ ἐς πιοίΠεγ οΓ ο]άγεπ, ΏΟΣ 1 ΠΙΥ 
Ἠαδραπά Πανίης εχρίτεἆ Ἠαά Ῥεεη πιου]άἀετίπςσανγαγ, πνοι]ἀ Τευετ Ώανα 
υπάστίακεπ (15 ἐδίς αραϊηςί {Πε γη] οΕ (1ο οΙΙΖΕΠΒ. 

Οµ αεσοουηί ο/ γυ]αί Ώε]μοοξ πουν 587 1 είς 2 
[ Πορίψἰπρῖψ.] Τπειε παὶρΕί ἱπάεεά Ώανε Ῥεεπ αποίΒετ Ἠαβραπά {οΥ 

πηθ, ΙΓ έπ1ε βγεί μα ἆ ἀῑεά,---απάἆ α ε]]ά Ὁ} αποίἶετ ππαη, ἴ{ Τα ]ο5ί ἐπ]ς- 
οπ6:---Όιξ, ΠΙΥ πιοίπεγ απά {βίμοι Πανίης Όεε Ῥοί]ι Ιαἷά Τη {1ε 6τανε, 
λετε ἵ5 ποί {ΟΥ πηε α Ὀτοίμπες, γΥἨο οου]ἀ ενει ερί]ηρ αρ] 

897. ἐν ἔλπίσι τρέφω, νΕΥΥ Πε α11γ, 1 /εεά 903. περιστέλλουσα, Λαυϊηβ οοπιροδέά ΟΥ 
ος 1 πουγ{δ] ἐπ πορες, αι ἵς. 1 /οοᾶ µβοη | άεσειέῖψ απ γ{έμαἰῖψ ἠπ]μιπιεᾶ. 
ο ἐπάιζφε {μ {ᾖε Λοῤρο. 

809. ΟΠ κασίψνητον κάρα, ἴηε Φπο]]αςί 

γυτ]έες ἔπας: ὦ) Ετεόκλεις' ἐζῆς φὰρ τοῦ Γίο- 
λυνείκους κετὰ Οικτου καν μκονεύειε ; 

φάρέιηέ. ΒΕΕΟΒΟΡΤ. 
907. Έοχ ἂν Γεόμην, Λ]ά15 απιά 5ΕΥΕΓ ΟΙ 

ΜΞΡ, Ίιαγε ἆ-πεοκἨ», Ώ8ά1γ. 

904. τοῖς φρονοῦσιν ἐὔ,,}ωάέοῖο εόγι(ηο φιὲ 

.. ο 



ΑΝΤΙΙΟΝΗ. 92. 7 

Τοιῶδε μέντοι σ᾿ ἐκπεοτιμήσασ᾽ ἐγὼ (--|--|--ἰ»-||--ἰ-- 

νόµω, Κβέοντι ταῦτ᾽ ἔδοξ᾽ ἁμαρτάνειν, .-]»-[ν-ἰν-ν-Ιν- 

καὶ δεινὰ τολμᾶν, ὦ κασίγνητον κάρα. 915 |--[--{--ἰ--ιΙ--]-- 

Καὶ νῦν ἄγει µε διὰ χεεῶν ὁύτω λαθὼν, --|ν-ννν]ν-]|--]-- 

ἄλεκτρον, ἀνυμέναιον, ὀύτε του γάμου [νυν ν- ιν -ᾖν-]-- 

µέρος λα χοῦσω», ὀύτε παιδείου τροφης" «-ἰν-Ιν-]--Ι--]ν- 

ἀλλ᾽ ὤδ ἔθημος πεὸς φίλων δύαμορος, --]ν-|--ἰν-(--ινν 

ζῶσ ἒις Φανόντων ἔρχομαι κατασκαφάς" 920 |--ἰ--]|--]--Ι-»-Ι-- 

ποίαν παρεξελθοῦσα δαιμόνων δίκην: --ν-[[--]----Ι-- 

Τί χρή µε τῶν δύστηνον ἐς 9φεοὺς ἔτι »-[--|--{κ- ήν -]νν 

βλέπει; Τήν ἀνδάν ἔυμμάχων; Ἐπεί γε 9) »-ν-Γ--ἰ--ν-Ι-- 

τὴν δυσσέδειαν ἐυσεθοῦσ᾽ ἐκτησάμην. --]ν-[{ν-ν-[--ιν- 

Αλλ’, ἐι μὲν ὀῦν τάὺ. ἐστὶν ἐν φεοῖς καλὰ, 025 --]--[[κ-]ν- |» -ἰν- 

παθόντες ἄν ἕυγηνοῖμεν ἡμαθτηκότες' »-|»---[κ-]]--ινν 

ἔ, δ ὁἱδ᾽ ἁμαρτάνουσι, μὴ πλείω κακὰ --]ν- ων] --ἰνν 

πάθοιεν, ἢ καὶ δρῶσιν ἐκδίκως ἔμιέν ν---[[--]--Ιν-]νν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΕΟ6ΙΠΙΡΣΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 
’ ’ / / / / / ῃ ή / ε 

Έφω, μέντοι, τοιώδε νόκκω, ω κασιγνήτον κάρα, εκπροτιρησάσα σε, ταύτα εδοξα Ἐ.ρεοντι ἁ- 
ἁάρτανειν, και τόλμκαν δείνα. Ἔαι νυν λάξων ὑύτω άγει µε δία χέρων, αλξκτρον, ανυμκεναίον, 
ούτε λαχούσαν μέρος του γάμου, ούτε παιδείου τρόφης' ἄλλα ὧδε ἡ δύσμκοβως προς φίλων ερή- 
µος, ἔρχομιαι ζώσα εις κατάσκαφας ανόντων" παρεξελθούσα ποίαν δίκην δαίριονων» Τι χρη 
την δυστήνον µε βλέπειν ἔτι ες ὐέους» Τίνα ξύμιμκαχων αύδαν» Ἔπει δη γε ευσεθούσα εκτήσα- 
«ην την δυσσεθείαν. ΄ Αλλα ει ουν τάδε µκεν ἐστι κάλα εν 3οις, παθόντες αν ξυηγνοίμκεν μκιας- 
τήκοτες' δε ει ὀΐδε ἁμιαθτανούσι, η παθοίεν πλείω κάκα, η και ἔκδικως δρώσι ἔμαε. 

ΤΗΑΝΒΤΑΤΙΟΝ. 

Τ, (ωωθη, Πανῖησ {ΟΥ 5αοἩ τεᾶδοῦ, Ο τεδρεοίεά Ργοίπετ, ρτε[ετγεά εἶιθε 
(ο αἲΙ οὔ]οτ οοηριἀρταΙοπΒ, Ἀανε {Πετεβγ αρρεατεά απίο Οτόοη {ο αοί- 
ΙπΙᾳΙΠ{ΟΙΙΒΙΥ, απά {ο ἆατε ναί νγας ἀτεαάξα]! 

Απά που Πε, Πανίης 5εἰζες πιε,ῖ5 (5 ]εαάϊπς πιθ ΑΥΥΑΥ, ὈΥ {οτοςῬ οΕ 
Ἠαπάς, ηδνετ Πανίπςσ επ]ογεά (να παρίαἱ Ῥεά,-- που Ἠεατά (με παρτῖα] 
Ίαγ,--ποι Πανίηρ ραϊπεά (ο ]οί αἱ αἲἱ ο πιαγτίαρε,---ΠΟΥ ἴμαί οΓτεατίης 
πιΥ ολ]άτεπ :---θαέ (ας 1, ἀπΠαΡΡΥ-ΥΥΟΠΙΔΗ, ΡΥ πιΥ ΠΠεπάς ἀεδετίεὰ, 
81 τεραϊτῖης α]ῖνε {ο {Πθ οαίαςοπ]ῦ ΟΕ {ο ἀεαά! Πανίης (ταπδρτεβςεά 
γγ]λαί οτάίπαποςε ος {ο (αοάςὂ 

ΟΕνν]ιαί α5ε ἴς 1έ, {ου υτείσ]εὰ π1ο, ἰο ]οο]-αῤρ 4ΠΥ Ίοησ6γ αηίο (]ε 
(οάςῇ Ἠ/μαί αἰἰγ «απ 1 Ιπνοκεξ ΒΙποῬ πουν αί Ἰθαδί, ὈΥ αοϊίΏς ΡΙοΙΙΒΙΥ, 
Ι πανε ουίαίπεά ἴ]ια τενγαγὰ ο{ Ἱπαρίαίγ! [4Ρρεαγε οτεαίζη α[ᾗζιοίεά, ευ 
ὀοδοπι ᾖεαοῖπιρ τωζέᾖι οοπι]{ἱοὔιο {λοιρᾖές. 

Ρα: 1ῇ, ἔἴχεη, ἔπεςο (Πίπρς, 1η δοοίΏ, Ὃε αρρτονες ΡΥ ἴἶνε Ιπιπιοτία!», 
να ΠΙΑΥ ὮΥ βαβετίησ Ὀε πιαάθ οοηδοῖοις {λαί ἵνα Ἰανο εγγεά: νΊογρας, 
Ἡ ἴαςε Ρε!5οης [ /οολίπο αἱ (γέοπ. ] Ὃε ἵπ ἴἶχε Τοης.----πιΒΥ ἴεγ πού 
ευῇογ ριθαίε Η15, (αἨ {]λο5ο ενεη {16γ απ]αςί]γ Ιηβ1οί αροῃ πιθ! 

914. νόμιος, Οἱ νΥπ]οἩ έ]ε 5ίγ]εί]γ Π{ε γα] | των, ἀδελφεὸς ἂν ἄλλος ὀυδενὶ τβόπω «γένοιτο. 
ΕπρΙΙδΗ ἵ5 ὁ ἴαιο,”” Ἴοχε πΙΕΒΗ5 «αὐφοίμίεί 915. κασίγνητον κάρα, [}αἐέγπα! θα) 
οαιδα, /αξίοπαζ Πιοξίυο οἵ οοπΦἰαεγα ον, | 918. λΙάΙΝ απά 5ενεγα] ΜΕ. Ἠάνο παι- 
88 η νεγεε 908 αὔονα. με Γοᾶδο Απίί- | δίου, Ὀα{ Γαα1]γ. 
ροπῦ σῖνας {ΟΥ πει οοπά πεί, (Ίαπιο Ιπάεεά, 994. Γπιρίοίάέεπι ρίὸ ασέπαο οὐπέγάκί. 
ἵπ {πε εχίτεηις,) ἶ5 (μαί μῖνοι ἵη Ἠετόάο- | 926.παθόντες, ρατλοάρίαπα ρ]ατά]επιας- 
15, ὮΥ {πο νν]{ό οἳ Γηίαρ]ιόνπῦδ ανΊιο 6ἶχοδε | ου ήπαπη ας βἰησα]άνὶ ππα]άστς. Ἠως σέμο- 
{ο ανα που Ὀγοί]ιου ἵπ ΡγείεΓεεο {ο 1] ο- | τἳδ οπά]]ασε Ἰόστπα λάῦοί (άπ{ πα η ρ]ὰ- 
ΠΙΕΙ: πατβὸς δὲ καὶ ιητθὸς ὂυκ ἔτι μεν ζών- { τάΙἱ πάπηςτο. ΒΕΟΝΕΚ. 



08 9209. 

ΧΟ. ΄Δ, τῶν ἀυτῶν ἀνέμων ἀνταὶ 
ο ὰ μμ δ᾽ ”ν » 

ψυχΏς ῥιπαὶ τήνδ ἔτ ἔχουσιν. 
ἃ ΄ ” 

ΚΡ. Τοιφᾶρ τούτων τοῖσιν ἆφουσι 
ο” / ’ 

βραδυτΏτος ὕπερ κλαύμαθ) ὑπάρξει. 
κ) ’ ο» 

ΑΝ. Ὀέμοι" 3ανώτου τοῦτ᾽ ἐψγυτάτω 
3. 3 ” 

τουπος αφικται. 

ΚΡ. Θαρσεῖν ὀυδὲν παραμυθοῦμαι 
Δ ’ ο» 

μὴ ὁυ τάδε ταύτῃ κατακυροῦσθαι. 

ΑΝ. Ὢ γῆς Θήδης ἄστυ πατρῶον, 

δεοί τε πατρογενεῖς, 

ὤγομαι δῦ, κὀυκ ἔτι µέλλω. 
’ 

Λεύσσετε, Θήθης ὃν κοιρανίθαι, 
Δ / Δ 

την βασιλίδα τὴν μούνην λοιπὴν, 
εω 8 ς/ 3 ὃ ϱν / 

ὅἷα σερὸς ίων ἀνδρῶν πᾶσ χω, 
ν , / 

την ἐυσεσ (αν σεβίσασα. 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

-- --[νντἰ-- 
990 |--|--[---]-- 

--|--[-κ-]-- 
...|γν[ τν «Ι-- 
τσ ἰγντ[ στ (κ 
-νν]-- 

--|--([»ν-|-- 

-νν|--{»--|-- 

990 

στ[ττ[-νν]-- 
-νν]κν- 

λα. 
40 ἠνονίς νε «ἴρνι 

τκν[νν-[στ]-- 
--Γτ[σ-]-- 
"π[ννίκν-]» 3 

σσπστσοσοοπσστττἼἼΏοοοοοοοοοοπππππ-----π-αποτακαστο ο νοοστσ τς 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕ, ΑΝΡ ΕΝΑάΙΙΦΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

Χο. Ἂ,ι αύται ῥίπαι των αύτων άνεριων ψύχης ἔτι εχούσι τήνδε,. ΚΡ. Κλαύματα τοίφαρ. 
τούτων ὑπάρξει τοίσι αγούσι ὕπερ βραδυτήτο». ΑΝ. Ο{μοι’ τούτο το έπος αφίκται εηγύτατω 
Ἀάνατου. κου, Παραμυθούμιαι ούδεν Σάρσειν» τάδε «η ου κατακυρούσθαι ταύτῃ. ΑΝ. Ώ πα- 
τζωον άστυ γη: (Θήξης, τε πατρόφενεις 3έοι, δη άγομκαι, και κκἔλλω ούκετι. Λεύσσετε, ὁι κοι- 
ο ψ Θήεης, την ᾳιούνην την λοίπην βασίλιδα, ὅία πάσχω πβος ὅίων άνδρων, σεθισάσα την 
ευσέθιαν. 

ΤΕΑΝΡΤΑΤΙΟΝ. 

ΟποπῦΒ. [Το 6γέοπ.] Τε βαππε {9γ οἱ ελα 6αππε ἐεπηρεςί ο 5ου 
51] ροββε88ες ευ! 

Οπεον. [ Μεπασϊπρίψ. ] Τεαβ, Ἱούνενετ, θἶια]] {ΟΥ ε]ῖς ατῖςε {ο έΊιοδε 
ἨΝΠο αἲε οοπάιοίῖης Ἠδς,---Ῥεοβιδο ο ἐ]ιαίσ βἱουγΏθςς ! 

ΑΝΤΙΑΟΝΕ. [ δογχοω{ζψ. ] Νους πιε! Τ]αι (ωγεαί οΟἵηθς ΥειΥ οἶοδα 
προη ἀθαίμ! [Τε ο/Ποεγς ΜΙΙΥΥΗ ᾖεγ οπ.] 

Οπεον. [ δἱεγπίη. ] 1 ἆο εποοιταρε Πο στουπά-οί-πορε Ίη έπθε, Εῑιοί 
ίπεςε (Πῖηρς εἨα]] ποί Ὀε οοηβδιπιπηθί{εά ἵπ 116 γναΥ ! 

ΑΝΤΙάΟΝΕ. [ Ργοσεεάίπρ ον γε]ιοίαπί{, ωἰέᾖ πιοαπῖπρ.] ΟἨ! παγ πα- 
ἄνε εἶίγ 
Παγγῖοά΄α1οης, απά {81Υ Ώο ΠΠΟΥΘΙ 

ος {πε Ιαηἆ ος ΤΠεΡΕΡ, απά (:οάςβ οΓΠΩΥ {8ίμετ΄5 ταος, 1 απα ΠΟΥ 

[1.οιιάζψ απᾶ ἐπιρασειοπαίείη. | Βε]ιο]ά πιο, γε τα]εγς οὗ ΤΊεῦ6», ενα 
οη]γ οηθ γεπιρ]ηῖηρ ος {πε τογα! Ἠπε,--]ιαί (γεαίπιεπί 1 επάντε αἱ ἴπε 
παπά» ος ναί ππεη, {οχ Πανίηρ τενετεὰ τε]ρίος! [Σα Απάροπὲ---[εὰ 
οπωαγᾶ {ο ᾖεγ Γαΐε.] 

929.Μ55. απά οἀΙᾶοης η ϱεηθτα] πανε 
ἔτι {01 ἆν ἵ {λ] γου»ο---πά γ΄ {οΥ ἔτ 1π Πε 
ηοχί, Βτυποίς 5ρεαῖς οξ έχε οπιΙβδῖοη οἳ 
ἂι, 35 {0110Υν5: ““ρει 56 ἀνταὶ ΠΟΠ γά]εί 14 
απο δεπίέη 8 Πάρ]ϊίαί, εαέάεπι: ορότ{εί 
ἂν ἄντα[.᾽ ----ΗΘΙΠΙΑΠΙ, ἨΟΝΝΕΥΕΥ, η88 ηοί 
εἀορίεά Βτυηοἷ”5 τεαά]ηρ. 

951. τούτων Ἠ]ο ΠΟΠ τέρ](ιγ ὰ βραδυτΏ- 
τος, 5εἆ τα[όγ{αιΥ αἆ ῥιπαὶ ἄνέρμιων, Ώθς 5έπ- 
8: /ογόοίαπι ριέϊ]ῶ Ιήοπέ, γιέ ἐἱαπη οιώιέ- 
{άπέτ αὐάίοεγθ. ΕΒΕΕΟΕΡΤ. 

955, Τη Ετέανά(ὐς τοχί Οχί5 πε 5ίαμάς 
(145: κλαύμκαθ ὑπάρξει βραδυτῆτος ὕπερ:--- 
οὗ νμ]σ]ι ΗοΓπιαΏ ΤεπαΥΊς5, ρτοάίείϊο 

όπο, οχομεαίΙόπεπῃ Πάδεί.’.---Βιί ενα α5 
Βτυποῖ Ἰιας ἵέ, λε εγπηϊπαίοπα! »γ]]αῦ]ε 
ο (με νεγδο πθεάς εΣειδο. 

930. Ἐτίιτάί α5δΊσηθᾶ {π]5 δεηίεηςσε {ο 
Πιο Οποτής---ράΐί ΗΕΙΠΙΑΠΗ Ἠ85 ναΥ ΡΤο- 
Ρεσ]γ τοα]εείεά Ἠῖ5 4ΤΥΑΠΡΕΠΙΕΗ{. 

905. Φαρσεῖν ουδὲν παθαμκυθοῦμκαι, ἵ 601- 
δοζϊπρίγ-α[[ογά {ᾖεε πο οολ/άεποε---ἶ ετ- 
οοµγαρε ἴπ 1ᾖεε ηο Λοβε. 

957. Θήεης πο Ρ10 αἆ]δείνο ορί---δδά 
ΟΙ ἄστν ]ἀπρὶ ἀάθεί. Βέηδας οδέ όπῖτα, ὦ 
γῆς πατθώον ἄστυ Θηξαΐτον. ΗΕΕΒΜΑΝΝ. 

941. Δπάροπδ, Ποιο 5ίγ]ο5 ΠεΓ5ε]{ έλα 
Ἰαδί οξ ἴἶιο τογα] γασ6,---11ς Ἰπδϊπιαπρ 

αγ]]αῦτο Ἰμ ἄπο γόνςὴς ὰ Ροδόμ π(α{1- ! Ὠναί Γ5μιόηδ 18 ΠΟΡΟΥ. 
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ΧΟ. Ἔτλα καὶ Δανάας ὀυράνιον φῶς [ Στροφὴ α.] |--[-νν- |- βρρε |- ”. 

ἀλλάξαι δέµιας ἔν χαλκοδέτοις 040 |--[-νν-[---- β’ 

ἀνλαῖς' κρυπτοµένα ὃ ἐν --|-νν-]- γ’ 

τυμθήρει Ἀαλάμω κατεζεύχθ». ---νκ-ίν--- δ’ 

Καΐτοι καὶ γενεᾷ τίμιος ὦ παῇ, παῖ, μα αν 

καὶ Ζηνὸς ταμιεύεσκε --[-ε--[-- δ 

γονᾶς χευσορύτου». 950 |-- [ Σαώ» -, 

ἸΑλλ’ ἆ µοιριδία τις δύνασι δευά᾿ -σ[-νν-|--ν-|--ν 

ὁύτ ἄν νιν ὄμβρος, ὀύτ᾽ "Αρης, --[--ΙΙ--|-- 

ὂν πύργος, ὀυχ, ἀλίκτυποι --[--[κ-|-» κ 

κελαιναὶ νῶες ἐκφύγοιεν. .--||-ν-[κ-ν / 

Ζεύχθ» ὃ᾽ ὀξύχολος παῖς ὁ Δεύαντος, [ Αντιστρ.α..] |--[----{--ν-ΙΙν « 

ἩΗδωνῶν βασιλεὺς, κερτοµίοις --κνν--νν- ϱβ 
3 » 3 ’ 

Π 

ὀργαῖς, ἐκ Διονύσου --][----|- γ 

πετρώδει κατάφρακτος ἐν δεσμιῶῷ" --[-κνκν- ὁὃ 
ε/ ] / Δ 3 ’ , 

ὁύτω τᾶς μανίας δεινὸν ὀποστάζει -ε-κν-Ι-νν---ε 

ἀνθηβόν τε μένος. Κεῖνος 9600 |--]-ν--|ἰ-- ὅ’ 

ἐπέγνω µανδίαις -[[---- γ΄’ 

ψαύων τὸν »εὸν ἓν κερτοµίοις γλώσσαις. τν Ικνω---»δ' 

ΤΗΕ ΟΠΒΡΕΕ ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΛΤΙΟΝ. 

Χ0Ο. Δέμας Δάναα» και ἔτ] ἄνιον Φως εν χαλκόδετοις αύλαις' δε κρυπτόµκενα εν 
τυµΘήρει άλαμω κατεζεύχ. «ρω παι, πα! τέμκιος γένεα, και ταμκιευέσκε χρυσό- 

’ 

Θυτους γόνας Ζήνος. Άλλα τι; ἆ δείνα κκοιβίδια δύνασις' νιν ούτε αν όµκΘρος, ούτε Άρης, ου πύρ- 
/ / ζ./ / / ῃ ς΄ / / 

4ο5.ου κελώίναι νάες ἀλίκτυποι εκφυφοίεν. Δε ζεύχθη οξύχολος παι; ὁ Δρυάντος, βάσιλευς Ἡ- 
δώνων, καταφράκτο» εκ Διονύσου εν πετρώδει δέσµιω» κερτόμειοι» ὀρφαις' ὀύτω αποστάζει δείνον 
τε ανθήρον µκΐνος τᾶς μάνιας. Κείνος επἔγνω μκάνιαις ψαύων τον 3έον εν κερτόμειοις γλὠσσαι». 

ΤΠΑΝΡΤΑΤΙΟΝ. 

0ποκῦ8. [Εαλογπρίψ. ] Τε ἔοσπα ο{ Ώάπαξ, ἔοο, {ουννεηί {ο Ῥασίευ 
νε Ἠσ]ί ος Ἠεανεη {ου ἀλγ]κηεςς ἵη Όγαςς-σῖτί ἀππρεοης---απά επί-αρ 
ἵπ α δερυ]ομτα] οΏαππΏευ ννα5 Ῥουες {ο οοπβπεπιεηπί5 γοκθ. Απά γεί, 
Ο ολ]]ἀ, οἰχί]4, ν’α8 5ε Ποποτγεά ἵπ πετ ταςςε, απά οπετῖκ]ιοά {λε σο]άεπ- 
8 ουγει-βονῖηρ 86εἆ οῇ ᾖον6! 

Ῥυΐ ἴποτε ἶ5 α οετίαϊη πιαχνε]]οις Ῥουγετ οἳ {αΐ6: --- ἴξ, ΠΟΥ «8η {6Πι- 
Ρεδί---ΠΟΣ ο8Ώ ΨΑΓ---ΠΟΥ ο8Π ταΠΡΙΓΘ---ΠΟΣ ο8Ώ 8αΏ]6 5Η1ρ5 (]αί-ἆαδ]ι- 
(πτοϱ]ι-16-ΌγΙΠΥ-γγανες, ε5σαρε. Απά {ο-(]αί-γοΚκο-ιναδ-Όουγεά ενε 
ἱχαδεῖρ]ε 5ος οἱ Ώτγας,---Κπρ ος (ἶιε Εάόπίαης,---Ὀεῖης Ἱπιρτϊδοπεά ὮΥ 
Βασ σοἶας 1η Ῥοπάς οὔτος]ς {ος Πς νίτα]εηί {ειπρε:---ἴπιας ἀῑδεῖ]5 Πο χε 
ἀνεαά απά ευεν-{ΓεβΊι νεποπη ΟΕ πιαάπεβς. Ἀουν Ώεσαπηε Ἰε 5εηείρ]ε ος 
Μανίης Τη Πἱ5 {ΓΕΠΖΥ ρ]αποεά αἲ ἴἶιε (αοά ννῖίἩ Ιπίεπιρεταίε {οηρια! 

944. Ώάπαῦ, ἀαιρᾗίετ ο{ Δογάδῖα»ς Κἴπρ ᾿ οἆ ἵπ {ῖς ναγβε (ια νΥοτά καὶ ΏΘΓΟΥΕ φενεᾷ. 
ΟΕ ΑΙΡΟΒ, νγαδ οοπΏπεά Ὁγ Ἠον ΕαίπενΊηα! 950. ΜαΠΥ μῖνο χευσοῤῥύτους, Ὀαί1]γ. 
Ὦναζεπ {ον/6Υ, Ὀεύπαδε Ἰε Ἠδά Ὦγ αΏ οἵα- | 955. ΕΟΥ οξύχολος, νι Ἠεῖεκε, Βοά]]- 
εἷε θεει Ἱη[ουπιεά Οιαί Ἠῖς5 ἀααρλιίει πδομ σου, Ῥταπο, Εγέανάί απά 5ονεγα] οἱ]νετς, 
ποι]ά ριέ Εἰπα {ο ἀεαί], ο ἀρίίοι Ἱπίτο- | ΜΘΕ. ποῖ α {ονν Ἰιανε ὀξυχόλως, Οἵ ὀξυχό- 
ἀπσεά Πἱπαδε]{, Ἀούνενεν, ἵπ (16 ΓΟΥΠ1 ΟΕ ἃ/λω: ΗΘΓΠΙΑΠΗ, ὀξυχόλοιτι---Εἷαῖς ὁ Δρύαν- 
ρο]άσῃ 9Ί1Ο)/ΟΓ. απά Ώεραί Ρόγδοιι», Μβ- [τος, νῖ2., γοάτρας Κῑπς οἳ ἸἨτασς, Νο 
μτανο τ1β]1γ Ἱπιογργοείοά ὀυράνιον φῶς ἆλ- | Ὀαμ]κ]οά εἶχα νῖπο [γουι 5 ἀοπιϊμΙοΠΝ {ο 
λάξαι, έπεῦγὶς ηιιίάγε {ιίοβηι ο [έφέεηι.” | κεερ Ἠῖδ 5αδ]οσίς ἔγοπι ἀγαπκοηηοςς. 
᾿Ἔτλα ἀλλάξαι, 9/6 Φικίαἰπρά {ο /Όγορο. 959. Βταποῖς το]εσίοά τᾶς,---α 1 ἴ]ιο 

948, ΤἨἍνε, (.9 Ίια5 Ηεπιαπη͵) Ἱηδονί- { ποχί ]ἶπε ομαηροά τε ἴο τι. 
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λ . ν Παύεσκε μὲν γῶρ ἐνθέους 

905. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

δν ο ἳν νο. { 

Ἡ 

ορ νε” - 
ο 9/../ ., 

Υυναικᾶ» εύιον τε σπυθ 

φιλαύλους τ ἠθέθιζε Μούσκς. 0605 |.---« [ ώ -ῃ -- οκ’ 

[Στθοφὴ β'.] Παρὰ δὲ Κυανέων πελαγέων »νννν]νενν]|- 
ΜΑ (ον. 

διδύµας αλλος να, 

---ννν γ 

-ν]γ-]--]-» ὃ 
3 Ν ’ 
ἄκται Ῥοσποριας 

δ) ὁ Θρηκῶν Σαλμυδησὸς, 

ἵν ἀφχίπολις Αρης, 970 |ν-νν[- κκ ν]- ε’ 

δισσοῖσι Φιείδαις -ε]ν-|-- δ 

ἔἶδεν ἀθατὸν ἕλκος, -νν-[ν-]ν νά η 

τυφλωθὲν ἐξ ἀγρίας δάμαρτος, "ιν -ν]|-ν[-ν 9' 

ἀλαὺν ἁλαστόροισιν ὀμμάτων κύκλοις Ἅνν]ν-{ν-ἰν-[ν-]ν- 

ἀθα χθὲν ἐψ χέων, ἄιματηθαῖς 9/5 Ίν-ν-|--Ι--|- κ 

χείρεσσι, καὶ κερκίδων ἀκμιαῖσι' "τν]--»[[-ν|-ν Αἴ 

κατὰ δὲ τακόµενοι µέλει ᾖ{[᾿Αντιστροφὴ β.] |ννννν|Ιν-νν|- α’ 

µελέαν πάθαν νώ-ν- β’ 

κλατον µατβθὸς, ἐχού- --]-νν- γ’ 

σας ἀνύμφευτον γονάν ἆ 0900 |-ν |- -[[--|-- δ’ 

δὲ σπέρµα μὲν ἀρχαιογόνων -τνν]--νν|- ν 

ἀντασ᾽ ἛἜρε χθειδῶν' 

της ΟΒΡΕΗΕ. ΑΝΡ ἘΝαΙιΙ5 ΛΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

Γαρ μεν παυέσκε ἔνθεους φυναίκας, τε εὐῖον πυρ, τε ηβεθίζε ιλαύλους Μούσα». Δε πάρα Κυ- 
ἄνεων πελάγεων δίδυµιας ἅλος, Ῥοσπόριαι άκται;, ήδε ὁ Θρ/κων Σαλμιυδήσος, ἵνα αγχίπολις 
΄Αρης, είδε αβάτος ἕλκος, τυφλώθεν εξ άγριας δαριάρτος δισσοίσι Φινείδαις, ἄλαον αθάχθεν α- 
λαστοροίσι κύχλοις ὀμιματων, ἀιμιατήραις χειβέσσι, αχμκαίσι ἔγχεων και κέρχιδων' δε κατα- 
τακόμκενοι μεἔλεοι;, κλαίον μκέλεαν πάθαν μιάτβος, εχούσας ανυμιφεύτον γόναν" δε ἆ (Κεν αντάσε 
σπέρικα αρχαιόγονων Ἐθεχβείδαν' 

ΤΠΑΝΡΘΙΑΤΙΟΝ. 

Έου Ἠο, Ιπάεεᾶ, ῖαἆ 5αρργεβεεᾶ (1ε ἱπερῖτεά πιαϊἆς, απά (ἶιε πιγείῖς 
Παππε,----απά Παά ΡτονοΚκεά εἶιε (αποεία] Μιςες! Τα]θυνῖςε Ὀερίάο {ια 
Ογάπεαπ ἀερίῃς οΓ ια ἀοιβ]ε 56α, έἶιε 5Ί1οἵαο5 οΓίΠε Βόδρβογι5 απά {νε 
Τητάοἶαη Ρα]πιγάόδεις, (ΝἨεγε πεα {ο {1ε ο ἀνγει]ς Ματς) 8ανν {ια 
αοοιτδεά γνουπά, ἱπβ]ο(εὰ-νηλ-οΗπάπεςς, ΡΥ α Εεἰ! ε(ερ-πιοί]ες, οἩ {18 
Ώνο δοη5 οἱ Ρμίπεις,--α ἀατκοπίης-ινουπά Ἱπαιρεϊπίεᾶ οἨ {πε ντείο]ιεάἀ 
Ρα]]6 οΓ(]ιαῖγ εγας, γη] Ῥ]οοάγ Παπάς,--Όγ {Ίε Ροῖπίς οί βρεατς, οπά ος 
λ{έ]ες: οπά {11εΥ ΡΙπΙπς-αΙΥΑΥ ἵπ πηῖδετγ, Ὀενγα]]εά (ἶε ρΙ(α] βαῇευ- 
ἴπσς οΓ {εί πΙοίΠαγ,ν/ηο Ῥατε {Πε ομ]άτεῃ ο αμ 1]]-{αίεά πιαγπῖαρο: Γος 
5] ἐγοί]ι ννας ος {ιο 5εεά οΓίΠε 5οη5 ο{ Ετόοίπεις ο αποϊεπί Ίπθαρο: 

9650. φιλαύλους, οάηέιι απιάπ{ες Ηἱθία- 
}άπιφιιο 9όπο----αεἴέολ1ἱπρ 1η πιδίο. 

9606. "ιο Ῥέίΐτα 0γάπος»,οτ Θγπιρ]έσα- 
465, ΊνοΓο {νο ΤΟςΚ5 αἱ έε πιοι{ῃ οἱ έλε 
Τητάσϊαη Βόδρ]μοτής. 

9609. Σαλμυδησὸς, ἃ Ώ8Υ Τη ίπο Ἐσίμο. 
970. Δ νγοτὰ (ο{ {νο 9149165) ἵ5 ηεια 

ν/αηίἹηρ {ο ἑοιπρ]είε {ηε τησίτε. Ψατ]οιις 
οοη]δαείαγος, Ἱπάθεά, 51611 88, ναῖεν, ναίει; 
νάσσατ’, ἐστὶν, 3οῦθος, ὅτο. Ἰ1ᾶνε Ώεει ΓΟΓΠΙ- 

οἁ {ο Π11 πρ νε ἀεβοϊεπογ.---ἵπ Πε οξ(ν, 
ΜΑ», ΡαγΠΙα11γ Ἠανο ὄν. 

971. δισσοῖσι Φινείδαιε,-- Ῥ]εκίρρας αιιά 
Ραπάΐοι, 8015 οἱ ῬΡ]ήπεις Ἰάπρ οἱ ΒΙ(γ- 
πα, ΡΥ Ο]εοράίτα ἁααρ]ιίετ οἱ Βότεας απιἀ 
Οτγίιγία, νοπι (γεῖχ 5ίερπιοίμοχ Τἀάαέα 
οπο]1γ ΡΗπάεά. 

979. Τ]ιο οοπππιοη ΤεαςΊηρ 5 ἔχοντε». 
982. Οἱουράίτα”5 πιοί]αγ ννας ἀαασλιίεν 

οἱ Ετέσίιαευς, ἰ1ο εἰχίμ Κῑπρ οἱ Αί1ΕΠΡ. 
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τηλεπόροις ὃ) ἓν ἄντροις -νν-[»-]- πα 

τράφη 3υέλλησιν ἐν πατρφαις --]κ-](-ν]-»|-- γ 

Βορεᾶς ἅμιππος ὀρθόποδος ὑπὲρ πάγου 086 |ννν]»-[ἱν-|νννν-|-- 

Φεῶν παῖς' ἀλλὰ κἀπ᾿ ἐκείαᾳ .---ν-|ν-||- 6 

Μοῖραι µακθαίωνες ἔσχον, ὦ παῖ. -ν]--ν]-ν|-- λ' 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

Θήθης ἄνακτες, ἤχομεν κοινὴν ὁδὸν --[--ΙΙ»-Ιν-]--Ι»» 

δύ᾽ ἐξ ἑνὸς βλέποντε" τοῖς τυφλοῖσι γὰρ Ίν-{-ν-ιν-ν-ἰ»ν 

αύτη κέλευθος ἐκ προηγἨτοῦ πέλει. 990 1--]----]»-|--]-- 

ΚΡ. Τέ ὃ' ἔστι, ὦ γεραιὲ Τειρεσία, Υέον» ο μνττντ]ν-{ν-{νν-|νν 

ΤΕΙ. ᾿Εγὼ διδάξω' καὶ σὺ τῷ µάντει πιθοῦ. Ὕ-Ιν---]ν-||--ἰν- 

ΚΡ. Ὀύκουν πάρος γε σῆς ἀπεστάτουν φβενόςο --]ν-ν- ιν -Ιν-νν 

ΤΕΙ. Τοιγὰρ δι ὀρθης τήνὸ ἐναυχλήρεις πόλἰν. --Ιν-||--Ιν-|--ίν» 

ΚΡ. Ἔχω πεπονθὼς μαρτυρεῖν ὀνήσιμα. ο 905 Μ-[ν-[-κ]ν-ν-]κν 

ΤΕΙ. Φρόνει βεθὼς ἀὈ νῦν ἐπὶ ξυροῦ τύχης. Ἅ-]ν-|(--ίν-(»--- 

ΚΡ. Τί δ) ἔστιω; Ὡς ἐγὼ τὸ σὸν φρίσσω στόμα. Ὕ-]ν-ν-]»-||--ίνν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒΕ, ΑΝΡ ἘΝΑΤΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

δε εν τηλέποροις άντροις τράφη εν πατρωαις Ὑυελλήσι Ῥόρεας ἁμκίππος ὕπερ οβθόποδος πάγου 
παις Σέων᾽ ἄλλα και ἔπι εκείνα μκακραιώνες ἸΜοίβαι, ω παι, ἔσχον. ΤΕΙ. Ανάκτες Θήξης, Ἱ- 
χομκεν κοίνην ὅδον δύο βλεπόντε εξ ἔνος' γαβ ἀύτη κελεύθος τοις τυφλοίσι πέλει εκ προηηγήτου. 
ΚΡ. Δετι ἐστι νέον,ω γεβαίε Γειρέσια» ΤΕΙ. Έγω διδάξω' και συ πίθουτω µάντει. ΚΡ. 
Οὗύχουν πάρος γε απέστατουν σης Φέένοι. ΤΕΙ. Τοίφαρ εναυκλήβεις δία όρθης τήνδε πόλιν. 
ΚΡ. Έχω µάρτυεειν ονήσιµια πεπόνθω». ΤΕΙ. Φρόνει νυν αυ βέθως ἔπι ξύεου τύχη». ΚΡ. 
Δετι ἐστι» {}ς ἔφω φρίσσω το σον στόµκα. 

ΤΠΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. 

απά Τη {αχ ἀῑδίαηί ο.νες γγας 5ἷχθ πιγ5εἆ απα]ἀ {1 5ίοΓΠ15 οΓ Ἠογ {{Π6Σ, α 
ἀααρλίε οἱ Ῥότεας, Βουπάἶπσ-ν]ι-οοιΙδετ΄5-ερθεά οΥ6Υ 5ἵεερ πποιη- 
ἰαἶη, οΏΙ]ά ος εἶνε (αοάς:---Ραΐ ενεη προη Πεν ἀῑά (πε εἴετπαΙ Ἐαΐος, Ο 
ἀαιρΗίει, Ιαγ-σταῬρ ! 
ΤΠ ΕΡΙΑς. [ Επίετίπρ, τί] ἠ5 [οῇῖ Λαπα ο λῖς σωίαε᾽ς ολοιάεγ.] Ὑα 

Ρτΐποςς ο ΤπεΡς68, γγε αγθ ο0ΙΠ6 8ἱοπσ {πε «ΟΠΊΠΙΟΠ Ρα(Ἡ,---ἴνγο δεεῖπς 
ΒΥ οΏς:---{ΟΣ (χε Ίου1ΠεΥ οί πε Ὀ]ίπά ἶ5 ὈΥ ππεβης οΓα ρἱά6! 

Οπεον. Βι6 ναί ἰ5Ιέπενν, Ο αρεἆ Τιτόείας 2 
ΤτπΕδΙΛς. 1 ν]] Ἱηίοτπη (πεει----αηᾶ ἀο ἴποιι οΏςΥ {Ἡε ΡγορΠεί! 
ΟΕον. [1π αίοπε ο ετεςς απᾶ αὐδεπέ. ] 1 νγα5 ποί α{οτείῖπιε αί- 

Ἰεαςί νγοπί {ο ἀερατί {τοπι {Υ οοιΠδε]. 
Τ1πεδιλς. [ ἀγαπέἰποίη.] Εου-λἱδ-γεαδοη ἴΊχοι ἀῑτεοίεςί ατῖρ]ιί ἴἶνα 

«Ἠε]πα ο ἐ]χ]ς εἰαΐθ | 
Οπεον. Γ σαη {ε5ίῖ[γ {]ιε αἀναπίαρες 1 Ἰανο εχρετ]εηοεά! 
ΤιπΈδτΑς. [1 1 απ αἲγ ο) ιωιγοἱσπεά «ἰποσγίέη. | Οοηβῖάες λαί (που 

ατὶ που αραῖπ ἰτεαάίηρ οἩ {πε Ὀσίηίς οΕ {οτίαηθ. 
Οπεον. [ ῥίατιπρ. ] Βαἱ ναί 15 1ε2 Ηον1 πιά ἆετ αἱ {11γ {αιαι 

986. Βορεὰ», Βορεάδος, ἀαιμλίεν ὐ/ Βόγε-| 986. δεῶν παῖς, ἀεόγαπι ργοςόπῖεν---ο[- 
αἲι---νΙσ., Οἱεοράίτα οἳ Ο]εορήά]α, ν]{ε ο | δργίπς ο/ ίἡοε οάς---ολίίά οί Λεαυεν. 
ΡΙΠΕΙΑ: ἅμειππος ({0Υ ννλΙοἩ 8οπιο ΜΒ. 987. ἔσχον, (ἵπ οοπ] αποίῖοῦ Υν επὶ ος 

᾿Ἰμ8ᾷ ἁμίπποις,---Όαϊ Ἱιάς{οηβΙϱΙγ,) ΠιΘΩΠΒ | {πο ργοσσάῖηρ γευδε,) ἐπυαάεά---ργευαϊζεά 
ἑοπάοισαςί οοἱέ{ {ο Ποοίπεδς ο) α ογ8ε.’” | ουεν :---ὦ παῖ, ν7., ΔπάΡοπδ. 
Ὀρθόποδος ὑπὲρ πάγου, “- 006 δίοερ ΛΙ]ί,ἱ 994. ἘοΥ τήνδ ἐναυχλήεεις, Βχ[ατάίς, ΑΙ- 
ος έν ουςγ {0/1 πιουπἑαἰ :᾿ θαί Πε πια | ἀπδ, αυ ἆ ΜΒ, Ἠαγε τήνδε ναυχληρεῖς. 
απιά α {ανν οί]αυς σἶνο {ιο αἱμπὶβοαίϊομ {ο | 996. επὶ ξνροῦ, προ {λε ὑγὶπὰ οἳ εἆρε, 
Ῥε, “ους. ἐμε εοπεγοίε οἳ δοιἰά ἐθο. Πιογα1]γ, Τά5οΥ,---ᾱ ΡτονετΏ οἳ οἱά. 
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ΤΕΙ. Γνώσει, τέχνης σηµεῖα τῆς ἔμῆς κλύων. 

Ἔιϊς γὰρ παλαιὸν 9ἄκον ὀρνιθοσκόπον 

«ζων, ἵν ἣν µοι παντὸς διωνοῦ λιμὴν, 1000 

ἀγνῶτ) ἀκούω Φθόφφον ὀενίθων, κακῷ 

κλάζοντας ὀίστρω καὶ βεδαρο αθωμενω᾽ 

καὶ σπῶντας ἓν χηλαῖσιν ἀλλήλους φοναῖς 

ἔγνων πτερῶν γὰρ ῥοῖθδος ὄνκ ἄσημος ὧν. | 

᾿Ευθὺς δὲ δείσας, ἐμιπύρων ἐγευόμιην 1005 

βωμοῖσι παμφλέκτοισρ’ ἔκ δὲ 9υμάτων 

"Ἡφαιστος ὀυνχ ἔλαμπεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ σποδῶ 

μυδῶσα κηκὶς µηρίων ἐτήκετο, 

κάτυφε, κἀνέπτυε' καὶ µετάρσιοε 

χολαὶ διεσπείροντο, καὶ καταβῥυεῖς 1010 

µηροὶ καλυπτῆς ἐξέκειντο πιμελΏς. 

Τοιαῦτα παιδὸς τοῦ ἐμάνθανον πάρα, 
θή ο. ο β 3 / , 

ᾠύσινοντ ἄσημων οργίων μµαντευματα' 

ο - πιο, 
νε αμ 
ο Ακ... 
μμ 
σσ αφ ὰν κ. ο 
.. |-τ]-]ς 
οι ἰ πο 
ο υ- 
-. [ντ] -- [σσ] --ἰν- 
ο... 
.-[γτ]-τ]γ]--]-- 
-τ]γτ[ᾖττ]μτ[ν ]νν 
--ἰ--]--]----]-- 
««]ντ]--ἰν-[ν-]-- 
«ε]--[--]--ἰ--ἰ-- 

τΗηξΕ ΟΒΡΕΒΕΒ, ΑΝΡ ἘΝΙΤΙΘΗ ΛΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

ΤΕΙ. Γνώσει, κλύων σηµεία της ἔριης τέχνης. Γαρ ἵζων εις παλαίον οθγιθόσκοπον 3άκον, ἵνα 
Ἠν ῥά0µ λίμκην πάντος οἰώνου, ακούω αγνώτα φθόφφον ορνίθων, κλαζόντας κάκω και βεθαρθαρώ- 
κάενω .. και ἔγνων σπώντας αλλήλουε εν φόναις χηλαίσι αρ ῥοίθδος πτέρων ουκ ην ασή- 
«κος. Δε δείσας, εὖθυς ἐμιπυρῶν εγεύοριην παμαφλεκτοίσι βωμκοίσι’ δε εκ 3ύμκατων Ἡφαίστος 
ουκ ελάµωπε, ἄλλα µιυδώσα κήκίς μκήξιων ετήκετο ἔπι σπόδῳ, και ετύφε, και ανεπτύε' και χόλαι 
διεσπειβόντο μετάρσιοι, και κ.ῆθοί κατάβῥυει» εξεκείντο καλύπτης πίρελης. Γοιαύτα φθιόντα 
Καντεύμιατα ασήκκων ὀθγιων εριάνθανον πάρα τούδε παίδας" 

ΤΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

ΤΙΕΕΘΙΛΟΕ. [ Πεαπῖπρ δοίᾖ ᾖ45 Ἱαπᾶς προ λὶς σία[]: ] Τποι δ]ιο]έ κπουν, 
Πεατίηρ (1 Ιπά]σαίοπ5 οἱ πΙΥ οα]]ΐηςτ---- 

«ΤΟΥ, σπιρ ο η! αποζεπέ ασ ιγαἶ φεαξ, ωῇεγε Ίνας Φεεη 1 εἰαίῖον ΤΟΥ 
αἴ]αιριιγη, ] /ιεαγ απ τα ηΙζέαγ σοι οὗ δἱγᾶ0---γεπᾶ πρ -ἰ]ιο-αἴν πυῖ(]ι 00 
οπιεπεᾷ απᾶ δαῦασε Ίιγγ:---απά 1 τώιάεγείοοᾶ ἰᾖαί {ει ωεγε {εαγῖπρ οπε 
ἀποίλιογ τυδ]ι ὀίοοάι/ ἑαΐοης.-- ΟΥ {λε οἰαδΛίπρ οὐ ἐλεῖγ ωύπρς τυας ιοί 1ὐ11- 
{παΐσαίζυς. .- 

Απά δείπρ β]εζ-ωίίή-αρργελεπδίοη 1 «ἰγαὶσλίωαν ὄψ ᾖγε εσαφεα-ίλε- 
αλυϊχιαίίοη οἩ {λε δίαρίπο αἰίαγδι: απ /γοπα {λε δαογίῇσεδ Ίζαπιε 5ΛΟπε πο 
7ογίᾖ, ὐιὶ α εἴαπιγτιη ίθαπι͵ Γγοη 1ε ἐλίσ]ις μερί-οοξίπρ οπ {λε αδ͵εδ, απᾶ 
πιοᾖεᾷ, απ δρια{ετεά: απ {λε ρα[ζ υυας ἀἰδείμαίεα ἴπ αἴτ, απά {λε ἐ]η]σή- 
ὄοπες ϱγοἰαγεῖπρ, ΠΕΙ) οι {γοπι {με ὑπυοδυίπρ, Γαΐ.”. | 

Φιο] εχρἰῖηρ Ροάΐπρε οί πιγβίετίους χ]έες ἀῑά Τ]εαγη Εγοἵη (5 ῬοΥ: 

1001. ΜαΙΌΥ, ἵῃ ατεπιᾶγ] αἲ ραρε 89 οί 
Μογτε]]” Τ]πεβαάτας, οοπάεπιΠ Βταποκ’5 
ΡιποίπαίΊοη οἱ 015 ρατί ο[βεει Τιγέβϊας᾽5 
5Ρεες]:---απά Ἱηρίεαά οἵα ΕΟΠΙΠΙ8, πε ρ]8- 
068 α 6ΟΙοΠ α{ίἴ6Υ ὀρνίθων, θά ἃ οΟΠΙΠΙ8 Ἱῃ- 
σίοαά οΓ ἃ οΟΙοἩ αΓί6Γ βεβαρθαθωμιένω: Π]ῶ- 
ΚΙπρ κλάζοντας 85 νΥΕ]] 38 σπῶντας ἀερεπᾶ 
ΟἩΠ ἔφνων. ΗΕΙΠΙΒΏΗ, ἨΟΥΥΕΝΕΓ, ϱΓΘΔ{ΙΥ Τ6- 
Ρτοῦαίθς {5 πΙαΠΏεΥ ο ροϊη πρ; Ῥυΐ {ο 
τηε Ἱ{ αρρεαῖς ροσᾱ---α]ίποιαρῃ Τ ηανε ποί 
Ργενα]]εὰ ΟἩ πιγβε]{ {ο αἀορί ἶθ. 

1002. κλάζοντας, ηπηρὸ φθόφφον ὀθνίθων 
νά]εί δέη5α εί ροἰεβδίά(ε ὄρνιθας. Ἠσης ἤ- 

ράταπι ἀταπιπιάΙαἳ νόσᾶμέ σχΏμκα πθὺς τὸ 
σηµαινόμενον. ΜΕΦΟΕΑΝΕ. 

1004, πτερῶν ῥοῖἝδος, 84Υ5 Ετ{αγαί, ἵη Ε]5 
ποίε ΟΠ {18 γεγςε,' εδί νόμεπιεις ἡο (ήΓ- 
ΡΙάι5 αἰάτιαπα κιτόρϊέις---Ἱάεόφτςα Ἱπ[αής- 
ία8: ααὔᾶπα πιράίας ἁνίαπη {αάδίας 5ο]έτεί 
έβδε ρ]άσ]ϊάις οἱ Ιέμ]ς.”” 

1005. ἐφεύομκην, ἶ {γἱοο {ᾖθ οΠιεΏ. 
1011. καλυπτῆς, Ἰἆ εδί, τῆς καλυπτούσης, 

Νόππεπ γετρά]ο αοάναπι Ἠς βἱρπϊβοαί]ό- 
ηεπι Πάρεί. ΒπυΝΟΚ. 

1012. θίνοντα, ουαπιοδοέηἔία,----ιπά]ϊ ὁ- 
πηϊϊδ: Ὀργίων, δᾳο}{ΟΙόγιΗΠ. 
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.] εξ. « 8 ”’ λ., / 

ἐμοὶ γὰρ ὀῦτος ἡγεμὼν, ἄλλοις ὃ᾽ ἐγώ. 
” .. Γι Ν -- / 

Καὶ ταῦτα τῆς σΏς ἐκ Φθενος νοσεί πολις” 
” ’ ” 

βωμοὶ γὰρ ἡμῖν ἐσχάραι τε παντελείς, 
” Δ ” Γ 

πλήρεις ὑπ) ὀιωνῶν τε καὶ χυνων βορᾶς 
” [ υ , δ / 

τοῦ δυσµόρου πεπτῶτος Οιδίπου γονου. 

Κάτ) ὂν δέχονται Ὀυστάδας λιτᾶς ἔτι 
΄ 

. Φεοὶ παρ ἡμῶν, ὀνδὲ µηρίων φλόγα" 
3 -” Δ 

ὀνδ ὄρνις ἐυσήµους ἀποῤῥοιο δεῖ βοᾶς, 
ο” ενα /΄ 

ἀνδροφθόρου βεθεῶτες ἄίματος λίπος. 
” ” ’ ν) 

Ταῦτ᾽ ὀῦν, τέκνον, Φθόνησον' ἀνθρώποισι γὰρ 

τοῖς πᾶσι κοινόν ἔστι τὀυξαμιαρτάνειν' 
3 8 νε ’ ” 3 ” 32 -5ο8 

ΕΠΊΏΥ ὃ αμαςτη κεινος ουκ ετ εστ ανηθ 

” 3 Ν 

ἄδονλος ὀυδ ἄνολθος, ὅστις ἔς κακὸν 
9 . ” δ) 3 ’ ’ ο 

σγεσὼν ακειται μηὸ ἄπιγητος πελει 
/ γι ’ 

ἀυθαδία τοι σκαιότητ ὀφλισκάνει. 

Αλλ᾽ ἔῑκε τῷ Σανόντι, μηδ ὀλωλότα 

75 

|--[--ἰ--ἰ--Ι-- 
|. -[--[»-"μ-]»» 

"[ν-[--]- -ἴ--]-- 
“]γ-[-τ]γτ[λ-]ν- 

--]γτ[--ἰθτ]ν-]-- 
--]γ-[--[»-[λ-]»» 

1050 |» -]--[--]ν-ἰ--]ἰ-- 
--[»-[--]ν-[--ἰ-- 
-ο]γτ]-]γ]ν-ἰ-- 
"[ν-[»-]ν-[--ἷ-ν 
|ν-[--Ικ-[--|-- 

α]γτ[--]ν-[ν-]-- 
«-[ν-[--[ν-[--ίν- 
--]»-]--ἰ--ἴ--]ν- 
--[ν-[--]ν -[--ἰ-- 
--[»-[»-ἰ--ἰ--ἷ-- 

1014. 

1015 Ἱ- 

- 

-- 

ν» 10250 

Ν Ν ’ 3 ” 

κέντει. Τίς ἀλκὴ τὸν ανόντ᾽ ἐπικτανεῖν ; 1090 |--[» -[--"λ-[ν-]-- 
ΤΗΕ ΟΒΌΕΒ. ΑΝΡ ἘΝΩΗΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤὉΑΤΙΟΝ. 

γαρ ὀύτὸς ἔροι Ἠψεμκὼν, δε ἔγω άλλοι». Και ταύτα πόλις νόσει εκ της ση» φρένος' γαρ πάντελεις 
βώμοι τε ἔσχαθαι ἥμκαιν πλήρεις βόθας τε οιώνων και κύνων ὕπο του δύσριοφου πεπτώτος γόνου 
Οίδιπου. Ἰαι είτα οι ούκετι δεχόνται πάρα μκων ὐύσταδας λίτας, οὖδε φλόφία µκαήριων οὐ- 
δε όθνις απορῥοίθδει ευσήµου» βόας, βεθεώτες λίπος ανδρόφθοβου ἀίμιατος. ΙΓ αύτα ουν, τέκ- 
νον» Φβονήσον᾽ γαρ ἐστι ποίνον πάσι τοι» ανθεώποις το εξαμκάρτανειν᾿ δε ἔπην ἁμιάρτῃ, κείνος 
έστι ούχετι αξούλος οὖδε ανόλθος ἄνηθ, ὅστις πἔσων ες κάκον ακείται, μ.ῆδε πέλει ανικήτος” 
ανθάδιἁ τοι οφλίσκανει σκαιοτήτα. Αλλα είκε τω Φανόντι, µκήδε κέντει ολώλοτα. Τις άλκη 
επίκτανειν τον Φανόντα 

ΤΗΕΑΝΡΙΑΤΙΟΝ. 

{οτ Ἡε {ο πηε ἶ5 ρυ]άς, απά 1 {ο οίπεις.--Απά οη-(ίς-υγ]ςε ἵ5 (ἶιε οἴίγ αί- 
Βιοιεά ἔτοπα (Υγ ἀείετπι]παίίοη :---- 

«6 Εογ αἲῑ οι αίαγς απ Πθατίήδ αγε Τι οὗ {λε εασίίπρ οὗ θίγᾶς απ 
νά οσο οπ {λε τπ]ογήωπαίε Γαἴζεπ 5οπ οἱ 6Γαἱρις. Απά {Πεν έᾖε (οᾶς πο 
οπρεγ αεοερί Γγοπι 149 ἴλλε δαογτ[ιοίαζ ργαφεΥ, ΠΟΥ έλα Πῖαππε ο/ λε {ίσης : 
πειίλεγ ἄοες ὐϊγᾶ 5επά Γογίῇ {Λε ποίες ο ργορίζοις ΟΠΕ, θεῖπρ ρογσεᾶ 
πυί {λε αἱ ο Λιπαπ φογθ. 
Τ]εξε-(]Πρς, αοσοτάἰπρ]γ, ΠΙΥ 80Ώ οοηβἰἀες: {05 1{ ἵ6 «ΟΠΙΠΙΟΗ {ο αἲ1 

ΠΠΘΠ {ο 6ττ,---Ρα{ Πε οπε πιαΥ Ἠανε εττεᾶ, Ἠε ἶ5 πο Ίοηρο απ Ἱπρτι- 
ἀεπί απά Ιη{αιπαίεά ΠπαΠ, νηηο, Πανίης {αἱ]εη Ιπίο (η ντοης, ἶ5 ουτες, 
ΠΟΥ οοπ/(π168 ΙππππονΥεαΡ]ε: οΏδίΙπαογ, Πούνενες, Ιποις (Πε ἱππρα{α{1οη 
ος {ο1γ. [Επἰγεαἰπρίψ.] ΥΝ πετείοχθ ρἵνε-Ιπ {ο έε ἀεαά, ποτ πουπά (πε 
δ]αΐη. Ναί Ργουγεςς ἶ5 Ι{ {ο ΚΙ] εἶια ΚΙῑΙεά 2 

1016. Εδία(λῖας, ντι αἰ]αδίοἩ {ο ἐΠῖ5 
νοΓβΕ, 88Υ9: Σοφοκλῆς δὲ καὶ ἀντὶ βωμοῦ ῖ- 
δεν ἐσχάραν. ΒΥ παντελεῖς, ΒτάΠΕἷΚ απά Ἐτ- 
έανά{ απἀθγδίοος ποίλ]ης πιοτο (λαΠ όπι- 
πο: Ὀαι Νακσνανε 5ρθ6ᾶ]κν {08: παντελεῖς, 
ὃπ Φαποἑ(δἡηὶ 0 910 {ογίάσδδε δόηδι ο ἀρ]- 
ἴ6Γ πατὴρ παντελὴς «ἨδΟΠΥΙΟ αιάῑί Βέρίοπι 
εόπίτα Ἰιόρας, 120. 

1020. ΟΕ α ν]οίϊπα λε (]ρ]5 ννογο {ιο 
ρατῖς οῄετας τρ ἵηπ βαστῖῇος {ο {16 αοάν: 
αιιά Ἠθμςθ6, ὂν δέχονται Φεοὶ µ.ηβίων φλόφα. 

1022. Α]άμ5 αιιά δοπ16 ο 6Ι5 Ἠαγε βε- 

Ερῶτος, ΥΕΙΥ Ὀαά]1ψ. Βο]ιόπια Ε8ΐ σολοικοφα- 
νἒς, (πας 8ροαἷς Βτυπο) ααὰπα εἹηρα]ά- 
τὶ ὄρνις κα] απσά{αγ ρ]ατά]ε βεξρῶτες, ΦΥΠ- 
τάχὶ αἆ Ἱητε]]όσίαπα, πο αἆ νόοεπι, τε]ά- 
(ὰ. Ἐτβιτάί ρῖνες έθ 86Η5Ε ΟΓ ἁτμα ἄνδρο- 
Φθόρον {0 Ὀε ἁῖμα ἀνδβὸς φθαξέντο». 

10250. ΕοΥ επὴὺν ὃ ἁμάρτη. ἴ]ιε οπιεπ(α- 
ἶοι ο{ Ἐτιποκ, (πιά ννμ]ο]ι Ἐτγ[αγά{ αἶδο 
Ναά αἀορίεά ,) Ηεγπιαπη πα» ασαῖη φαΏαί] - 
α{εά 1116 νι]σαίε τεαάϊῖηᾳ, επεὶ ὃ) ἁμκάρτη, 

1026. ἄνολξος, πΙό885, µκωβός, ε0ἱ9{Ο1Ι - 
(689----δ{111----δο πι ιο Α]ας, 11060. 
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᾿Εὖ σοι ᾧρονησας ἐν λέγω" τὸ μανθάνειν ὃ --ιν-[[--|--ι»-ἰ-- 

διστον ἐν λέψοντος, ἐι κέρδος φέρει. --[»-Ι»-ινς||--Ιν- 

ΚΡ. Ὦ πρέσθυ, πάντες, ὥστε τοξόται σκοποῦ, -σΙν-ν-ἰ--]Ι»-ί-- 

τοξεύετ᾽ ἀνδβὸς τοῦδε" κὀνδὲ μαντικῆς --[ν-ή--]--Ιν-Ιν- 

ἄπβακτος ὑμῖν ἔιμί"' τῶν ὃ᾽ ὑπαὶ γένους 1055 -Ιν-[--|»-Ι--Ι-- 

ἐξημπόλημαι κἀκπεφόρτισμαι πάλαι. -π[ν-|--Ι--||--]Ι-- 

Κερδαίνετ’, ἐμπολᾶτε τὸν πβὸς Σάρδεων -π[ν-ν-ν-||--ί- 

ἤλεκτρον, ἐι βούλεσθε, καὶ τὸν ᾿Ιγδικὸν [κ -[[--{κς]ν-|νν 

χευσόν τάφω δ᾽ ἐκεῖνον ὀνχὲὶ κρύψετε. --]--»-(--ἴν-ικ- 

Ὀυδ᾽ ἐν 9έλουσ ὃν Ζηνὸς ἀιετοὶ βορὰν 1040 --[ν-][--ν-ΙΙν-ιν- 

φέρειν νιν ἄρθπάζοντες ἐς Διὸς 9ρόνους" -τν-(--ν-(ἰν-|-- 

ὀνδ) ὣς, µίασµια τοῦτο μὴ τρέσας, ἐγὼ -τ]ν-ν-ἰν-Ιν-|ν- 

»άπτειν παβήσω κεῖνον. ᾿Εὖ γὰρ ὁἱδ ὅτι "ν-]--]ν-]ν-]νν 

Φεοὺς µιαίνειν ὀύτις ἀνθρώπῶὼν σθένει. Ὕσιν-{--]--|--]ν- 

Π/πτουσι ὃ, ὦ γεραιὲ Τειρεσία, βροτῶν 1046 τιν νκν-(νν-|-- 

Χ᾿ ὁι πολλὰ δεινοὶ πφτώμµατ' ἀίσχθ᾽, ὅταν λόφους --ιν-|(--]--Ι»-ί-- 

ἄισχθοὺς καλῶς λέψωσι τοῦ κέρδους χάριν. [ντ κ -ἰν-||--|»- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕΒ., ΑΝΡ ἘΝΑΤΙΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Ἑυ Φρονήσας σοι λέγω ευ’ δε το µιάνθανειν λεγόντος ευ ἡδίστον, εἰ φέρει κέρδοςε. ΚΡ. Ώ πρέσ- 
Θυ, πάντες, ὥστε τόξοται σχόπου» τοξεύετε τούδε άνδρος’ και μιάντικης οὖδε είμαι απράκτος ἕ- 
αιν᾿ δε ὕπαι των γένους πάλαι εξημπολήμκαι και εκπεφορτίσµιαι. Κερδαίνετε, εμκπολάτε, ει 
ββουλέσθε, τον ηλέκτβον σπᾷο; Σάθδεων, και τον Ίνδικον χρύσον' δε εκείνον οὐχι κρύψετε τάφῳ. 
Οὐδε ει ὁι αίετοι Ζήνος ἁρπαζόντες νιν βόβαν Νελούσι φέθειν ε« Ἀθόνους Δίος" οὖδε ὧς, µώη 
τθήσαε πούτο αιάσμα, ἔγω παρήσω Υὐάπτειν χείνον. ΓΓαρ ευ οἶδα ὅτι οὗτις ανθρώπων σθένει ρωι- 
αίνειν νέου». «Δε, ω γεραίε Γειρέσια, και ὁι βρότων δείνοι αόλλα πιπτούσι αίσχξα πτώματα, 
ὅταν χάριν του κέβδους κάλως λεγώσι αίσχρους λόφου». 

ΤΕΑΝΘΤΑΤΙΟΝ. 

ΓΗ] ογεαί δἰποεγίίη.] Βεϊπρ γνε]ὶ ἀϊδροδεά (ονγαγάς (Πεθ, Ι αἀνίςα 
έλος υγε]]:---απά (ο 1εαση {οπι οπε αἀν]ςῖηρ νγε]], ἶ6 πιοδί Ρ]θαςαηξ, ἵε 1έ 
Ὀτίης αἀναηίασε! 

6πσον. [ πψεαἰπρίψ.] ΑΙ! οἷἆ πι8η, Υε α]1, ]]κα αγοἨευς αί α πιατ]ς, 
ἀἱδομαισε-γοιι-δμαβί5 αἲ είς [ Εοπέΐπρ {ο ᾖπικεί]. ] ρειςοη----αΠά νγῖε]ν 
πε αγί οἱ ἀῑνίπαίίοη 1 πι ποί υπίσ]εά ΡΥ γοι:---ΠΙΟΓΘΟΝΕΣ, Ὀ} ἴοςε οΕ 
ΠΥ ΟΥΥΏ Κῑπ Ι ηανε Ίοηρ εἵηπσς Ό6επ πιαάε {Πε 5αβ]εοί οἳ Ρατίεγ απά οΕ 
(γα/Πο! [ πεεγπρίη.] Ῥαχεαε Υοςς ραΐη,---ρασσμ8ςε, 1Εγε εἶιοοςο, {πε 
8ΠΗΡΕΣ οἱ Ρ8Υ418, απά {πε σο]ά οἳ Ιπάϊα: Ρι1ἱ πα [1εεοζυεα(ψ.] γο εἶναι! 
ΏΕΝΕΥ επο]οςε ἵπ (ης {οΡ! Νοί ενεη (Ποισῃ (με εασ]ες οΓ.1ονε, 5εἰζ- 
ἵης Πίπι 35 ἰ]λεῖτ ΡΓ6Υ, εου]ά Ἰανε α παϊπά (ο Όεαν Ἠ]πι {ο {6 (ητοπς ος 
ο ήρίίετ: ποί ενεη ἵη {μῖ6 ενεηί, ἀγεαάίηρ πο Ρο]]Η1οἩ, πνου]ά 1 σγαπί 
Ρεγπιϊδείοη {ο Ὀάσγ Ἠΐπη. { θεγζοιούψ. ] ου ννε]] ἆο 1 ΚΠοΥΥ ἐ]ιαί πο οηε οΕ 
Ἠσπιαη Κῑπά ἶ5 αβ]ε {ο ρο]]αίε επε άοάἀ»[---Βαΐ, Ο ασε ΤιΙτόβίας, ενεη 
ἴποδε ος πιοτ(θ] ΠΊΕΗ γιο 88 οΙενες ἵη ΠΙΔΠΥ-γεβρεςίς, (811 ἀϊερτασεί[ι] 
{]]5, ννΊπεπ ΓΟΥ (λε βα]κε οΓΊ1ογε {Π1εγ δρεοΙοιΒΙΥ Ρρ]εαά ἵπ α Ὀα8ε σα:156. 

1051. Οµ ιο εἡΙδίοη οἱ δ᾽ Ίῃ (νε επ οἳ | τῶνδ᾽ {ΟΥ τῶν δ᾽. ΙΜΑΙΥ οΟΠΙΠΙΕΠίΔ{ΟΥΒ Τε- 
0λής νει»ο, Εγ{ιτά( Ράγ5:----Ιπ πε 5δεηᾶ- | {6Η τῶν {0 µαντέων, Ιπαρ]]εἆ 1Π καντικῆς. 
γ]όταπι γοςά]θ5 ό(]ὰπι Ρόΐεταηί εµάΙ. ΑΟ 10527. Τε] ἀοαδιζα] νπείπαυ «έαπιῦεγ” 
Ἐδομγ]ο 1ά {ἀοίαπα εδί πάπα δΙπ: ἃ 9ό- | ε {1ιε πιθαΠῖηρ ΟΕ ἤλεκτρον Ἀετες {οἵ ΡΙΙ- 
Ῥϊιοε]ε ἀόεῖος : αὉ Ειπάρϊά6 δόπιο].” ΏΥ 8ρεα]Κ5 οΓ α πι]χεά πηεία1.οΓ ννἡ]ο] {οι 

1025. Αἰάάς Ποπι ΜΑΡ. εἀ]ίθά τοξότου: | ΒΕΠ ννενε ψο]ἆ απάἆ οπό ΠΕΠ 9ἳ]νες, ζα]- 
ΒΏΟΙΠΕΘΥ ]δοί]οῃ 18 τοξόται σκοπῶῷ. Ἰοά «οἰέοίγωπι.”. Βάταὂς οΥ ΒάΤά15, νγας ἃ 

1035. Βγιιηοῖς οπη1ἵ5 δ᾽, απά 5οπηε γοβὰ | {ουνη οἱ Αδία ΜΙΠΟΥ, απ «δρίί8] ο{ ωγάῑα. 

. 

ο ο τα. 
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! ! ς ' ' ! ς ' ι4 ' [4 - ΤΕΙ. Φεῦ. Αρ’ ὀΐδεν ἀνθρώπων τις, ἆρα φράζεται---; -Ι|--] | | 

ΚΡ. Τί χρῆμα; Ποῖον τοῦτο πάγκοιον λέγεις; »-Ιν-|-τ]ιν-[--]-- 

ΤΕΙ. Ὅσω κράτιστον κτημάτων ἐυδουλία: 1050 |--]--[--]ν-[--ί-- 

ΚΡ. Ὅσωπες, ὀΐῆμαι, μὴ Φφρονεῖν πλείστη βλάθη. ιν |--ιν-ι|--Ι-- 

ΤΕΙ. Ταύτης σὺ μέντοι τς νόσου πλήρης ἔφυς. --]--[--]ν-]|--]-- 

ΚΡ. Ὃυ βούλομαι τὸν µάντιν ἀντειπεῖν κακῶς. τιν] --]--||--ἰν- 

ΤΕΙ. Καὶ μὴν λέψεις, ψευὸδΏ µε Σεσπέζειν λέγων. --ιν-[[--ἰν -|--ι-- 

ΚΡ. Τὸ μαντικὸν γὰρ πᾶν Φιλάργυρον γένος. 1055 Ἅ[ν-]]--»-]Ι»-ίν- 

ΤΕΙ. Το ὃ ἐκ τυράννων, ἀισχροκέρδειαν φιλεῖ, -]ν-||--Ιν-[--ικ- 

ΚΡ.᾽ ΑΘ ὀΐδσθα ταγοὺς ὄντας, ἆ -ν λέγης, λέγων; --]ν---]»-]ν-|-- 

ΤΕΙ. ὈΟἷδ'. Εξ ἐμοῦ φὰρ τηνὸ ἔχεις σώσας πόλιν. --ιν-||--ἰ--||--ἰκ- 

ΚΡ. Σοφὸς σὺ µάντις, ἀλλὰ τἀδικεῖν φιλῶν. «-Ίν---Ιν-ιΙν-|-- 

ΤΕΙ. Ὄεσεις µε τἀκίνητα διὰ φεενῶν φράσαι. 1060 --[κ-]--ίνννή--ίν- 

ΚΡ. Κύνει, µόνον δὲ μὴ ᾿σὶ κέρδεσιν λέγων. --]ν-ν-]--Ι--Ι-- 

ΤΕΙ. Ούτω γὰρ ἴδη καὶ δοκῶ, τὸ σὺν µέρος. --]ν---]κ-ἰν-ἰνν 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΕΏ ΕΝΩΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΙΕΑΤΙΟΝ. 

ΤΕΙ. Φευ. Αρα τις ανθρώπων οἶδε, άρα φεάζεται---- ΚΕ. Γι χρήμα: Γοίον παγκοίνον 
τούτο λέψειε» ΓΕΙ. Ὅσῳ ευθούλια κξατίστον κτήµκατων» Κ.Ρ. Ὁσώπερ, οίµιαι, µ. φεόνειν 
πλείστη βλάθη. ΤΕΙ. Συ ἔφυς μέντοι πλήθη της ταύτης νόσου. Κ.Ρ. Ου βούλομαι αντείπειν 
τον μκάντιν κάκως. ΤΕΙ. Και µην λέγεις, λέγων µε γεσπίζειν ψεύδη. Κ.Ε. Γαβ το πα» μιάν- 
Τικον γένος φιλάρφυξον. ΤΕΙ. Δετο εκ τυράννων φίλει αισχεοκεθδείαν. Κ.Ε.’ Αρα οίσθα λέ- 
γων, ἆ αν λέγης, όντας τάφους; ΤΕΙ. Οίδα. Γαρ σώσας τήνδε πόλιν εξ έµιου, έχει». Κ.Ρ. Συ 
σόφος μκάντις, ἄλλα φίλων το ἄδικειν. ΤΕΙ. Όρσεις µε φῥάσαι τα δία φβένων ακινήτα. Κ.Ρ. 
Κύει, δε µόνον κἨ λέγων ἔπι κέβδεσι, ΤΕΙ. Γαρ ὑύτω και ήδη δόκω, το σον μκέξο». 

ΤΠΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. « 

Τα ΈδτΑς. ΓΠοίἰαῖπς 1ρ δοίἡ Μἱδ ᾖαπᾶς.] ΛΙα5! Ώοες ΔΠΥ οης οΓ π]θη 
Κπου;, ἆοθς Ίο οοηδίἀετ ὃ ΟΝΕΟΝ. [{πἱογγιρίποίψ.] ὙΠαϊ ἶ5 (ἶνε 
πηθίίεν ὁ γῃαί είε ἑαγίης (Πῖς-- ποια αἰτεγεςί2 

ΤΈτιτδίλς. ΒΥ Ἠουν ππαΟ] 18 νη]δάοπη {πε Ῥαδί οΓ ροβεεβείοης2 
Ο0ΟΝ. ΒΥ 5ο πΙΙΕΠ, πιθίλ/ηκς, α5 ΓΟΙ1Υ ἶ5 (Πο στεαίεςί ραπο. 
ΤιπΕδΙΑς. [1 εαγζεσείψ.] Του ατί-Όγ-παίατε, Ἰούγενει, Ε11] οἱ ες 

αΠεοίῖοη. ΟπΕον. ΓΑγιαἰὑις Λὶς απρεγ.] 1 νν]δΏ ποῖ {0 ΔΠΒΥ/ΕΙ α ΡΓΟ- 
μ.ο ἀϊεγοκρθοί{Ι]Ιγ. ΤαπεδιΑς. Απά γεί ἴἶλοι ἀοεςί ϊ,---Βαγίηρ αι 
ΡτοΡΏΕςΥ νν]ιαί ἶ9 {αἱ5ε! Ομ εον. ΕΟΓ αἲἰ (λε ρτορ]είῖο ταςε 5 {οπά ος 

ἨΙΟΠ6Υ! Τ{πεδτΑας. Ῥαΐ ἰμαί οΓΚίπρς Ίουες Ρα5ε-ραίη! 
ο. Όκεον. [Ῥίσυεᾶ.] Ὀορί τοι πουν ἴοι αγ αἀάτοδίης, γ]ναί ἔἶλοι 
αΥο5ί, {ο ἴποβε νο αγ {1Υ τα]ενςὸ Τιπερτας. Ι Κπον τι. Ἐος Ἰνανίης 
Ῥγεδεινες {λε οἵιΥ (πτοιρβ] πι έλλοι θαγεςί 18! 

Ο0πξον. Τμου ατί α 5] Γι] 56ος, Ὀυΐ σίνεη {ο Ἰη]αδσε! ΤΙΠΕΡΙΑς. 
Τμουι γη] τοι8δε πῃε {ο {6]] εἶνε 5εογεί5 ε]ιαί ἵπ παγ Ὀο5οπῃ 16 ηπιονεά, 
Οπεον. Μονε (λεπι,---θαΐ οηΙΥ ποῖ δρεακίηρ {ος ραΐπ! Ττκεςτας. Έος 
Ώχας ενεη αἰτοαάγ 86εΠῃ 1 {ο Άαυε 6ΡΟΡΕΛ, ἵπ 85 [αχ 5 τερατά» ἴΠΥ ρατῖ. 

1050. Βτιπε]ς [ΟΥ ἐυξουλία ἵη (]ς Ἠπει 10068. τήνδ ἔχεις σώσας πόλιν, Λαοῖπρ δα- 
εζ1ίθὰ ηὐθουλία, απά εδ] οἶπες (Πῖς οΏδοι- | οι ἐλίς ον έλοι Λαφὲ ἱέ: Ἠετπιαπη ΤεΙ- 
ναϊοη:---- ρέτροτὰπι Πε] όπληςς, οπή λ5ο | ἀοῑς (Ίχοςε ννογάς, /«{όπες άγδενι, εάπιφιε 
αγἴ6ΝΙΟ, ευξουλία. Ῥλο ἵπ Ῥμϊ]οσίόίε, νότ- | «άζυαπι.'. Ἡο ουρΏί ταί]ευ {ο Ώαγε βαϊά, 
δὲ 1440, ἠὐσέεεια.᾽ Βαί Βεμαθίοτ νντ]ίος | ἴγδε δεγυά(ά, έαηι (έπος. 
5 {ο]]ουνς :-----' Βγάπο]κίας εχ εοπ]δοίάτὰ | 1060. τἀκίνητα, Ἱ. θ., τὰ ἄῤῥητα, Νἱάε 
λὐξουλία. Νοπ ορι5. Βίά0ηπι δόφαἱέασ δί- | 6 41ρ. Οο1. 1526. ΜΟΞΟΒΑΝΕ. 
πε αγά ςπ]Ο μὴ φρονεῖνι---ΓερετΗ(ΙΥ ἐπ! 10602. Τμε Βομο]αςί εχρ]αῖης Ο]ς ρᾳ- 
ευξουλίας, νότα 10968, ηῇγα. κας ὮΥ, ὁύτω νομκίζεις, ὅτι ἐπὶ κέρδεσι λέγω. 
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ΚΡ. Ως μὴ ᾽μπολήσων ἴσθι τὴν ἐμὴν φρένα. --[--[--|--ΙΙ--ἰ-ν 

ΤΕΙ. ᾽Αλλ’ ἐὔ γέ τοι κάτισθι μΏ πολλοὺς ἔτι --[ν-ν---Ι--Ι-- 

τροχοὺς ἁμιλλητηρας Ἠλίου τελῶν, 1065 |ν-|--|--]--Ι»-ἰ-- 

ἓν ὅἷσι τῶν σῶν ἀντὸς ἐκ σπλάγχνων ἕνα --]ν-[--ι»-||--ἰ-- 

νέχυν νεκρῶν ἆμοιοὸν ἀντιδοὺς ἔσει, σ]ν-Ιν-[ν---Ι-- 

ἆνθ ὧν ἔχεις μὲν τῶν ἄνω βαλὼν κάτω» --Ίν-{--Ι«-ΙΙν-Ι-- 

ψυχήν τ) ἀτίμως ἔν τάφω κατὠχισας" --]--{--Ιν-ν-|-ν 

ἔχεις δὲ τῶν κάτωθεν ἐνθαὸ ἀὖ 9εῶν 1070 Ὕ-]ν-ν-|--Ι--|-- 

ἆμοιρον, ἀκτέριστον, ἀνόσιον νέκυ».  . 

Ων ὀύτε σοὶ µέτεστω ὀύτε τοῖς ἄνω “ιν ]νκιν-Ι-- 

Φεοῖσιν ἀλλ᾽ ἐκ σοῦ βιάζονται τάδε. Ὕ-Ιν-|--[--[--ἰ-ν 

Τούτων σε λωθητΏρες ὑστεροφθόροι --ιν-[--Ι»-ΙΙν-ἰ»ν 

λοχῶσιω ᾿Αίδου καὶ νεῶν Ἐρυννύες, 10/5 Ὕ-[ν---|--Ιν-Ιν» 

--]γτ[--ἰ--[--]-- 
ο. 
.-[--[μ-]ν-[--ἰ-- 
ο. 

ΤΗΕ ΟΕΒΡΕΒ, ΑΝΡ ἘΝΑΙΠΙΣΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ, Ἴσθι ὡς µη εκ πολήσων την έκκην φρένα. ΤΕΙ.’ Αλλα κατίσθι γε τοι ευ («η ἔτι τέλων πόλ- 
«λους ἁμιιλλητήθας τβόχους Ηλιου, εν δίσι αύτο; ἐσει άντιδους ἕνα εκ των σων σπλάγχνων νέκυν 
αμκοίζον νέκθων, ἄντι ὧν ἔχεις των ἄνω βάλων (άεν κάτω, τε ατίμως κάατώκισας ψύχην εν τάφῳ’ 
δε ένθαδε αυ έχεις αμιοίρον των δέων κατώθεν, ακτεξίστον, ανόσιον νέκυν. «Ων μιετέστι ούτε σοι, 
ούτε τοις Φεοίσι ἄνω' ἄλλα εκ σου τάδε βιαζόνται. Τούτων Ἐθίννυες Αίδου και Νέων ὑστερόφθο- 
θοι λωθητήρες λοχώσι σε, ληφθήναι εν τοίσι αύτοις τοίσδε κάκοις. Και αθρήσον ει κατηθγυρώμεε- 
νος λέγω ταύτα. ΤΓαρ τείθη ου κάκρου χβόνου φάνει κωκύμκατα ἄνδρων, γυναίκων. σοις δόµκοιςο. 

ἓν τοῖσιν ἀντοῖς τοῖσδε ληφθῆναι κακοῖς. 
Δ αἱ 2/ . 

Και ταῦτ ἄθρησον ἐι κατηργυβωμένος 
/ ο. νν 3 .ω τς 8 

λέγω. Φανεῖ γὰρ ὁν μακροῦ χεόνου τειθὴ- 
3 » » ιο ῃ ’ 

ἀνδρῶν, Υυνα/χώγ σοι5 δόµοις κπωχκυματᾶ. 

ΤΠΑΝΡΤΑΤΙΟΝ. 

Οκεον. [ Ενιζψ. ] Κπονν εἶιαί που μα] πο 5ε]] πΙΥ {οβο]υίοη. Τι- 
ΚΕΦΙΑς. [ 4 ιυαγγηί/.] Βυί Κπον ἴίλοι έοο {ΟΥ οεγίθίη (ἶπαί, «έλοι «αίέ 
οἱ 4/ί τωζέπεδο {ο {]οῖγ οἶοδε πιαπ/ ᾖαδέεπῖπρ 6011565 οἵ {ᾖε δτύη, ἔπ πυλῖο]ι 
ἐλιοιι ἐ]ισεῦγ ελια[έ ποί δε α ϱΌυεγ-ἴπ-γεία[αίτοπ οὗ οπε δΡγµπρ Γγοπι ἐλέπε 
οωπ θῥοωεί»,---ἄεαᾶ, α ΥΕΟΟΠΙΡεπΟΕ ΤΟΥ {λε ἄεαᾶ,---ἴπ γείκγη Τοτ ἐᾖιαί έλοιι 
ΛαΦί σεπέ οπε ο/ έᾖοσε έροῃ Τε Εαγίι, ἄοωπ ογἱγοίᾖ θείοω, απᾶ Λασί αἷς- 
Λοπογαδ[η Ιοάρεά α ζζυϊηρ-δείηρ ἴπ {λε ργαυετ---απά ἠεγέ αραῖπ αείαἰπεσί 
«7γοπι οοππιέπτο τωθέἠ έλιο ἴπεγπαί ἀειίῖες, οπε-αεργτυεά-οίςΠιπεγαζ-γέΐες, 
απ π/αἰ[οωυεά σ0γ56. ἴπ γεσρεοί ο υᾖοπι 1 οΟΠΟΕΥΛ πεΛεγ έλεθ,----ποΥ 
{λε (ος αὔουει-- δέ ὄ ἐλ6ε ἰλεδε {λίπρς αγε ἄοπε τυίι υἱοίέπος. 

ΓΟΥ ἐλῖς αγε λε Γωγτες οί Ηεἰ{ απά οἵ 16 (οάς, Ριίγ5ιΕΥ5 τωθίή ρεπαῖ 
νεηρεαποε, [πρ ἐπ τυαῖέ ΤΟΥ ἐλες, ---ἰλιαί ἐ]οι Πιαγεδέ ὂε ἴπδπαγεαά ἴπ έλα 
9ΕΥ3/ δαηΊε ηῖςΓΟΥ{µέδ” | 

Απά 5εο γ]θί]ες, Ιπάμοςά-ΡΥ-ΠΙΟΠΕΥ, 1 88Υ (ἶπ]ς.----έΡου {λε Ίαρεε οί 
πο ἴοπρ πιο ο]ια]] επ]η:δὲέ ἐᾖιε Πποιιγπίις οἱ πιεπ, οὗ ιυοη6, ἴτι {μὴ ραΐασες 

1066. ΟΥ τροχοὺς, οὔάγδιις, Εν {ατάί ος] | {98ε 0η {λε /αςε οἳ δΗ1/αοεοΓ λε Ἑαγίὴ: 
εὰ τρόχους, Ζόΐας: Όαί ΗΕΤΠΙΔΠΗ Ίιας 16- | απάειδίαιιἆ τινὰ, α 600 αὖπ οπς. 
δίογεἀ τροχούς. Βελαείει Ἠογε βρεακ» α5δἱ 1069. θεϊά]εγ ριε[εγτεὰ κατοικίσας, 1ο 
{ο11ούν5:-----“Ῥϊο τροχοὺς ΠΟΠ 8ΟΙ4ΏΔΤΗ τεό- 
Χους. Ἱπίό]]ρο όηλπα οἰτοιπαάσίαπι τοίά- 
ταπῃ οὐγτῆς εο]άτῖς. Οιὸ Ὀτένίας 5οε]1σθί 
τόπιρας, ὀὸ παρ νά (νς (εττὶρ]]]όγεβ.”. ---- 
Ίπε 8εΠο]]αδί οχρ]αϊπεά τροχοὺς, ΡΥ δό- 
κους, τ1Ρ(1γ: αἀά]πρ ὅ ἐστιν, Ἀμέβας. 

1068, τῶν ἄνω, ο/ {λοδε αθουογ---εἶιαί ἶς, 

ρανοἱρ]α, “ᾳμ48 (5875 Πε) β{Ρ] γεδρόπἀε- 
Ἀηί ἔχεις κκὲν---ἔχεις δὲ.” 

1074. ὑστεβοφθόροι,---ἄι ὕστεβον μεἔλλου- 
σαι βλάψαι. ΞΟΗΟΙΠΙΑΣΡΤ. 

1079. ἀνδρῶν, γυναικῶν,---ΡΙΟ ἀνδρῶν καὶ 
φυναικῶν. Οταόςοὶ ἵπ Ἠὸς ρόπογε Ιοηπέπαϊ 
εόρυ]απι Γέτὸ οπΜ({εΓε 5ό1ΕΠ{.ΕΕΕυΒΡΤ., 



ΑΝΤΙΤΟΝΗ. 1080. 77 

ἐχθραὶ δὲ πᾶσαι ἕυνταράσσονται πόλεις, 1080 |--ν-||--ἰν-Ιτ-Ι-- 

ὅσων σπαεάγµατ᾽ ἢ κύνες καθήγισα», ν-]κ-»-ν-Ι--Ι-- 

ὃ 3ήθες, ἤ τις πτηνὸς ὀιωνὸς» φέρων --]--]|--Ι--]--Ιν- 

ἀνόσιον ὀσμὴν ἑστιοῦχον ἐς πόλινο »νν]ν-|--ιν-»-ἰ-- 

Τοιαῦτά σου, λυπεῖς γὰρ, ὥστε τοξότης, --|--||--Ι--Ι--]-- 

ἀφῆκα 9υμῶ καθδίας τοξεύµατα 1086 |--|--||--Ι»-]|--Ιν- 

»-νςν-]κ-Ιν-Ι»- 

--[ν-[-ν ήν» -Ι» 

[μ-](--]--ἰ - “νο” -- ν-|--]ν- 

--[λ-](--]ν-[--ιν 
-ε]ν-[ντ[κτ]ν-]-- 
Ἅσ]κτ[ντ]ντ[στ]λ- 
σεντ [στ [σσ [γτ]κν 
ο... 

ΚΡ. Ἔφνωκα κἀντὸς, καὶ ταράσσοµαι φρένας. 1095 |-- |» -|-- |ν -ᾖν-ικ» 

βέδαια, τῶν σὺ 9άλπος ὀυχ, ὑπεκδθαμεῖ» 

ΤὪ παῖ, σὺ ὃ ἡμᾶς ἄπαγε πθὸς δόµους, νου 

τὸν Φυμὸν ὀῦτος ἐς νεωτέρους ἀφῃρ 

καὶ γνῶ τρέφειν τὴν γλὠσσαν Ἰσυχωτέραν, 

τὸν νοῦν τ ἀμείνω τῶν φρενῶν, ὧν νῦν φέρε. 1090 

ΧΟ. ᾿Ανήρ, ἀναξ, βέ6ηκε δεινά Φεσπίσάς' 

ἐπιστάμεσθα δ’, ἐξ ὅτου λευκὴν ἐγὼ 

τήνδ ἐκ µελαίνης ἀμφιδάλλομαι τρίχα» 
” ’ ” 

μή πὠ ποτ) ἀντὸν ψεῦδος ἐς πόλιν λακεῖ. 

τΗΕ ΟΠΒΡΕΕ ΑΝΏΌΏ ἘΝάΙΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΟΌὉΑΤΙΟΝ. 

δε πάσαι πόλεις ξυνταρασσόνται ἔχθεαι, ὅσων σπαράγµκατα η κύνες καθήγισαν, η Σήθες, η τις 
πτήνος οιώνος, φέρων ανόσιον όσμκην ες ἐστιούχον πόλιν. ᾿Γοιαύτα βεβαία τοξεύµκατα, γαρ λύ- 
πεις» ὥστε τόξοτης, Σύμκω κάρδιας αφήκα σου, 3άλπος των συ ουκ ὑπέκλθαμκει. «ερωπαι, συ 
άπαφε μιας προς δόµκους, ἵνα ὀύτος άφῃ τον 3ύμοον ες νεώτερους, και νω τεέφειν την Ἠσυχώτε- 
θαν γλώσσαν, τε τον νουν αμκείνω των φεένων, ὧν νυν φέρει. ΧΟ. Ὁ άνηρ, άναξ, βεεήκε γέσπισας 
δείνα" δε επισταµέσθα, εξ ὅτου ἔγω αμαφιθάλλομιαι τήνδε λεύκην τείχα εκ Κκελαίνης, αύτον ρ.η 
πότε πω λάκειν ψεύδος ες πόλιν. Ἐ.Ρ. Ἆαι αύτος εγνώκα, και ταβάσσομκαι φρένα». 

ΤΗΕΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

απᾶ αἰῖ {ᾖιε ίαίες ολαἰζ δε οἰἴγγες-ιρ-ἰορείᾖεγ ἴτι επι, τυῇοδε πιαπρ[εά-- 
αεααᾷ εἰ(/εγ ἐε ἄορς αυε ροἰζμίεᾶ, ο θεαςίδ-ο/-ρτευ, οΥ απ ωϊπρεα ὀϊγα, 
ῥεαγίηρ απ ως δέεπιο]ι ἐπίο {λε δαποίιαγῖες οί έλλε οτί. 

ΠΗ]ι ἐπιρλασίς.] Ῥαο] ἀπεντίηρ 8ΥΥΟΝΥΒ, ({οτ (οι νεχεςί πις;) πανε 
1, Ί]κο απ ατοᾖθς, ἵπ 4Ώβετ οἱ πεατέ ἀϊδεμαγρεά αἱ ἴἨεε,--- πε βπιατί ος 
νΏῖο]ι έἶχοιι βΊια]έ ποί 65αρε! 

ΓΤο Μὶς σωάε.] Βαϊ, Ο Ρογ, 4ο ἴἶχοι οοπάιεί 5 {ο ος Ἠοπης, ἴἶιαί 
ο πιαΥ νεηί Πῖ5 ραΡδίοη προη {λοςε οΓ{8νγεΓ γεαΤ8,---απά πιαΥγ Κπονν {ο 
οιοτίδὴ α πιοτε Γεπηρεταίο {οηςιε, απ α {Γ41ηθ-ο(-πεῖπά Ῥείίετ (πα (ε]νε 
{εε]ῖπσς ννΏῖοἩ Ἆεα πονν Πατροι5. [ Επί Τιγέδίας ζεα ὃν λὶς σιᾷε. ] 

Οποκῦς. [Το Ογέοπ.] ΤΗε παπι, Ο Κίπς, ἴδ σοπε---αίτετ ργεάἰοιῖπρ 
ἀτεαά{α] ενεπίς: απ [ 4Ρρεατίπρ ἐγιζψ 5οΥΥΥ.] νε Κπουν (ἶιαί ἔτοπα {λε 
εἶππο 1 οἈαηρεἆ (λῖς Ποαςγ Ιαν {τοσα Ρ]αο]ς, παῖ Ὦς ΠευεΓ ΟΠ 4ΠΥ οος8- 
5ἵοη ἀεο]ατεά {ο ἴ]ιε οἵγ νν]ιαῦ ν/ας {αἱςε. 

Οπεον. [1η Γαἰεγύις αερεπίς. ] 1 Ἀανε Ἰποννη 1έ ἴοο πιγδε]{,--απά 1 
απ ἀῑδίυτροεά ἵπ πιΥ (πουρηῖς! 

1080. πόλεις, {]ιε οἰέἶθς ΟΥ Φαέον, (]ιαί ἶ5, ἄεαα ῥοςέθ οΓι0Λοδε εἰίσοηφ. Ετ[ατάί Ίνὰς 
(]λοδο ννλ]ο]ι Ἰαά Ἱεασιθά νι Κῑπο Δά- ρῖνεη ἴ]ιο πιεαμῖηρ ΟΓ ὅσων, {0 Ὦε ὅτι τόσων. 
τάδία5 αραϊηςί 1Ἠεῦος---απά νηοςε ἆεαά 
νγετο Ἰαβί παν]. Τε κ5εογ α]]ιάος {ο 
Όιο οχροά(ϊοι οΕ (πε Ερίρουἳ, Υπο Ίπνα- 
ἀεά απά «οπαπεγεά Τπ6ῦθβ βενετα! γοαγ» 
α{ιεγν/ατάς, {ο Άγειρε {ια ἀθαί]ι οἳ εἰχαῖτ 
[αί]ιογς νν]χο Ἰαὰ ᾖλ]]ο πιά 6γ 1ΐ5 ννα]]ς. 

108]. ὅσων σπαράγµκατα---{Λό Πιαφ ἰεά- 
Σεπιαῖμα ϱῇ αξ Λιαπή ΟΡ ι0Λογα, ἴἶναί 18, έ/ο 

ΕΟΝ καθήφισαν, (58ε καθαφίζω,) ΠΙΗΥ Ἀανα 
χαθήηνισαν, Ώα4]γ. ΗΕΡΥ εΡΊ15 εκρ]α!ης κα”. 
θαγίσω ὮΥ συντελέσω, καὶ καθιερώσω. 

1080. εστιοῦχον πόλιν, {ο )ιεαγ{/-δασγει 
ΟΥ αἰίαν- Λαἰζοισεα οἰέψ. 

1090. Γιο οοπΊπιοή τοαδΊης ἵ5 ὃ νῦν φέ- 
θει, κ η]ο]ν Βγαπιοῖς οοά σας, Ὀιι νν η] οι 
Εγ[ατάί απιά ΗοΠΙαΡΠ Γοίαῖη, 



78 1096. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

"[κτ[-τ]ν-[τ]ν» 
τ[κτ[-τ]τ]--]»- 

-τ]ν-[--]ντ[-]»» 
"[κ-[--]τ[ν-]-- 

Ἴ 

Τό τ΄ ἐικάθειν γὰρ δειλὀν' ἀντιστάντα δὲ 
./ / 9 Ν 9 ω ῃ 
ἄτῃ πατάξαι Φυμὸν, ἐν δειῷ πάρα. 

΄ 

ΧΟ. ᾿Ευθδουλίας δεῖ, παῖ Μενοικέως ΓΚζρέον. 

« ΚΡ. Τί δητα χρὴ δρᾷν; Φράζε' πείσοµαι ὃ ἐγώ. 

εναν, 
» "-Ί»-]ν-(ν «|» 

2 Ν / 

ΧΟ. Ἐλθών, κόρην μὲν ἐκ κατώρυχος στέγης 1100 
/ ο / Ν ο» / / ἄνες" κτίσον δὲ τῷ προκειμένω τάφο». 

Ας [-εἰο-- ον. λ τν τα) . Δ ” 

ΚΡ. Και ταῦτ᾽ ἐπαμεῖς, καὶ δοχεῖς παρεικάθεν; 

- “-[--]--Ι»-|νν 

. --[ττν-]|--]νν 
Δ ὃ εν ο » 3 Δ , 

το εαν Φ)σγΧκΏ ὃ ουχι δυσµια χητέον. ων” 

Φεῶν ποδώκεις τοὺς κακόφρονας βλάδαι. 

ΚΡ. Ὀέ μοι. Μόλις μὲν, καρδίας δ᾽ ἐξίσταμαι 1105 

--[--]--]--ἰ-- 
"ἰν-[--ντ[--]ν- 
«]ν-]--]ν-[λ-]ν- 
"/μτ]»-]ἕ-]--]ν- 
-ᾗν-Ιντ]ν-|νν 

ο ια] ο] } 

ΧΟ. Δρῶ νῦν τάδ ἐλθὼν, μδ᾽ ἐπ᾽ ἄλλοισι τρέπε. 
σ λα μς 1 / / 2 / η) 

ΚΡ. “Ωδ' ὡς ἔχω στείχοιμ᾿ ἄν. Ὃι δ᾽ ὀπάονες, 
ε/ .34/ {ε/ 3 ) / 3 ’ υὴ 

οἱ τ΄ Όντες, οἱ τ) ἀπόντες, ἀξίνχς χεροῖν 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

ΧΟ. Ὅσον γ’, ἄναξ, τάχιστα᾽ συντέµνουσι γὰρ -]ν-]{ν-|ν-Ι|--ίνν 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| ὀρμᾶσθ) ελόντες ἔις ἐπόψιιον τόπον, - 1110 -- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕΒ:, ΑΝΡ ΕΝΩΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΌὉΑΤΙΟΝ. . 

Τε γαρ το είκαθειν δείλον’ δε πάρα εν δείνω αντιστάντα πατάξαι νύμον ἆ άτῃ. Χί). Ευβούλιας 
δει, Κρεο, παι ἸΜενοίκεω». ΚΡ, Τι λήτα χρη δρα» Φράζε᾽ δε ἔγω πείσοµκαι. ΧΟ. Ἕλθων,ά- 
νες εν κὀθην εκ κατώρυχος στέγη" δε κτίσον τάφον τω πβοκείκενω. Κ.Ρ. Και επαίνεις ταύτα, 
και δόκεις παρείκαθειν» ΧΟ. Ὅσον ταχίστα Φε, ἄναξ' γαρ ποδώκει βλάθαι 2έων συντεµ.- 
γούσι τους κακόφβονα». ΕΡ. Οι μοι. Μολις μεν, δε εξίσταμκαι κάρδιας το δραν᾿ δε ούχι δυσ- 
μαχήτεον ανάγκη» ΧΟ., Ἓλθων νυν δέα τάδε, ρωήδε τεέπε έπι αλλοίσι. ΚΡ. Ὃδε ὡς έχω αν 
στειχοίµι. Δε ὁι οπάονες, τε ὃν όντες, τε ὁι απόντες, ἑλόντες αξίνας χέροιν ὁβμιάσθε εις επὀν-- 
μον τόπον. 

ΤΠΗΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. 

Απά γεί {ο γΙε]ἀ ννετε οονναγά]γ :---- αἱ ίπετε 16 ἆαπρετ (ιαί υγ! τθ- 
αἰδίίηρ 1 πιαγ αΏῖοί πιγ παῖπά νη(Ἡ απρ αἱ]! 

Οποπυῦ». ΟΕ ρταάεπί οοιηςε] έλεγα ἶς πθεᾶ, Ο Οτέοη---8οἩ ος Μ6- 
ποόσοις! Οπεον. παί (ηοη µηυςί 1 ἆοῦ Τε]] πας, απά 1 νυν] οῦεγ! 

0Ποκῦ». (ἀοἵηρ, τε]εαδε Ιπάεεᾶ {νε νΙτρῖη Ίοπι μεν 5αΡίειταπεος 
θΏοάε:---αηἆ ρτεραΓε 8 {οπιβ {ος {ε Ώοάγ (Παί Πες εχροςεά. 

Οπσον. {11 έχε οὐδεφιοιιδπεςο».] Απά ἀοβί ἤιοιι γοβ]]1γ αρρτουε 
ο (θβε-ππεακτες, απ ἐπ]η]ς 1 ουσ]! το γΙε]ά 5 

0ποκῦ8. Α5 (ΗΙΟΚΙΥ α5 ροβδίβ]ε, ίοο, Ο Ιποτ---{οΥ {πε βυνΗϊ-{οοίεὰ 
νεηρεαπος οΓΏθανεη οί5 6Ποσί {ο5θ ο νη]ο]κεἆ παπάς! 

Οπκον. ΑΗ πιε! ΓΗ εστία ἰπσίη.] Τὲ 15 νι ἀηΠου]γ, ΙπεοοίἩ, Ρα: 1 
8πη «απ σεά ἵη ΠΙΥ ΡΤΡροςε {ο ἆο Ι9:--{οΥ ννθ πημθί ποῖ πιθϊηίαΙη 8 η 
εαυια| σοπιθα! νν (η Νεοεβείίγ! 

0ποχῦς. [ Επίγεαἰπρίη. ] 6οἵπρ πουν, 4ο ἴἴνοδε ἠύηρς, ΠΟΥ επίγιςί 
Όπεπι {ο οἵπετς | 

Οπεον. [ παεἰαγίπρίψ.] ΤΠ ας 1 απι ῇ Ι βο. [ΠπιρεγαΠυείγ. ]Βυαΐ 
γε πιγ αιεεπάθηῖ5, ὈοίἩ έλοδε ΡΓοδεηί, οΏηὰ (λοβε 8ῦδομί, ἰαἰίΠς αχ05 
1π γοιγ Ἠαηάς, Υά5Η {ο έ1ε οὔβειναῦ]6 φροῖ. 

1097. ἐν δεινῷ πάρα, ἓέ ἴδ ϱ7εΦελέ 11{0 18 { νάγνκη, κὀυχὺ να χω, 4ο ἐί ἶ5 πε- 
707 άαπρεγ: 0Ἠ ἱΠ]5 μᾶδδᾶµε Ετ[αγά( 8άγ5: | οΕδδάΥΗ, αιά ποί τραςό αἲ τωιεφμαί τ0αγ. 
6έβέηδις δρί: υελεπιόμ/ίαπι (5ο. ΓἱΤόδΙο9) 1108. Ἐον οι δ᾽ ο ὑπάονες, 8ΟπΠΕ Ἰανο ὁ οέτ) 
σαἰαπιδίά{ο Γεγίγε, ΠΟΠ δίπε ρεχγ{οιζο [ίοεί.. ὁπάονες»---Βπιᾷ οί]ετς, ἴτ᾽ ἴτ᾽, οπάονε». 
Βυαΐ ΗΘΥΠΙΘΗΠ ρὶνθα {πε πιεαπΊπρ, απ Ῥγ | 1110, Οπε ἒμ. ἐπόψιον τόπον, ἴ]ιε Φοπο]]- 
{αχ πιοτε ςΟΙΤΕΟΙΊΥ, {ο Ῥ6, “πᾶπι οἱ οέάθγε | αδί 985, φανεβὺν διὰ τὸ ὕψος' φησὶ δὲ τὸν τά- 
ἀγάνε, εἰ γοδἰδίέπέ{ Ππάζιηι {πκίαί .”” φον. ΗΘΙΠΙΔΗΠ ]ααρῇς αἲ (115, απά 488ΕΓ{8 

1106. Βνανοκ αἱ ἐπὶ νειςε νγας ἠσαχ]γ | ια οοπιπιαπᾶ {ο Ῥο ννΙι 1 ο[οΓομές Το ια 
αἀορίίπρ αποίιιοί γεβάϊηᾳ, οἱζ. τὸ δρὰν ᾱ- | Ὀαγ]α] οἱ Ρο]γη{εξ».. 

ος 



ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 11. 72 

᾿Εγὼ ὃ᾽, ἐπειδὴ δόξα τῇδ᾽ ἐπεστράφῃ, .-[--|--Ι--Ιν-Ι-- 

ἀντός τ᾽ ἔδησα, καὶ παρὼν ἐκλύσομαι" --|ν-ν-]κ-ιίν-ἰ-» 

δέδοικα γὰρ, μὴ τοὺς καθεστῶτας νόµου» ον αλως [ν-|--ἰ--Ι--Ι-- 

ἄθιστον ᾖ σώζοντα, τὸν βίον τελεῖν. νο .-|ν-[--]--ίν-ἰ-- 

ΧΟΡΟΣ. -- 

Πολυώνυμε, Καδμείας [Στροφ) α.] 1115 |ν--νῃ---- α' 

Νύμφας ἄγαλμα, καὶ Διὸς --]»-[»-ἰ»» β’ 

βαρυδεεμέτα γένος νυν] --- γ΄ 

᾽κλυτὰν ὃς ἀμφέπεις --»]--- ὃ’ 

ταλίαν, µέδεις δὲ παγ” -νν-ν-]-- ε΄ 

κοίνου ᾿Ελευσωίας 1120 |--ν]-ν-- 4 

Δοῦς ἔν κόλποις, ---]-- ' 

ὦ Βακχεῦ, βΒακχὰν μητρόπολιν ΘΈηδαν ---[---]»-- -|- 9’ 

ναίων παρ ὑγθῶν ᾿Ισμηνοῦ ην |» δω | κά | «3 η, 

ῥεέθρων, ἀγβίου τ᾽ Ὕν-νν- κ’ 

ἐπὶ σπορᾷ δράκοντος" 1125 |--]Ι--ΙΙ--ἰ» λ 

σὲ ὃ ὑπὲρ διλόφου πέτρας [᾽Αντιστεοφὴ α.] |νν-ν Ι ν--- α᾿ 

στέρονψ, ὅπωπε λιφνὺς, ἔν- ν-[--||--ἰ-- β’ 

θα Κωρύκιαι Νύμφαι υ-νν]-ν- γ΄ 

στείχουσι Βακχίδες, ἵσον[-ν- ἄ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝάΙΠΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

Δε, επείδη δόξα επέστραφη τηδε, τε αύτος εδήσα, και πάρων ἔφω εκλύσομκαι’ γαρ δεδοίκα, µη 
} αβίστον τέλειν τον βίον σωζόντα τους καθεστώτας νόμους. ΧΟ. Γολυώνυμε, αγάλμκα Κ-αδ- 
αείας Νύμιφας, και γένος βαρυθρέµκετα Δίος, ὃς άμεφεπεις κλύταν Ἰτάλιαν, δε εν χόλποις Ἑ- 
λευσίνιᾶς μκέδεις Δήους παγκοίνου, ω Βάκχευ, ναίων Θήξαν μητρόπολιν Ῥάκχαν πάρα ὕγρων 
ῥέεθρων Ισμήνου, τε ἔπι σπόραᾳ άφβιονυ δβακόντος’ σε δε λίψνυς οπώπε στέξοψ; ὕπες δίλοφου πέ- 
τας, ένθα στειχούσι Κωρύκιαι Νύμφαι Βάκχιδες, 

ΤΕΚΑΝΣΕΑΤΙΟΝ. 

Απ, εἶποῬ πιΥ ΡΙΓΡΟΡε Ὠα5 Ρεεη οοηγετίες ἵη ΕΙ γναΥ, α5 Ι πιΥςεἰ{ 
Ρουπά Ἠες,ςο, Ὀείηρ ρτεδεηί ν]] Ι Ηρεταίε ηες: {ου Τ {εαν Ἰεεί 1{ Ρε ποί 
ὑερί {ο οἶοδα εχϊκίεποε ρτεδεινίης {πε εειαρ]]ε]εά Ίαννς! [ Επειπὲ Ογέ- 
οπ απά 4ἱεπάαπί». ] 

Οποπῦ». Ο(οι ἀεεισηαίεᾖ-Ὀγ-πιβηγ-α-ΠαΠῃς, ΡΙΟΣΥ οΓίε Τπεῦαη 
ἈΝγπιρΗ, απά 50Π ο{ ἀθερ]γ-(ππάετίησζονε,--- νο 5ιναγεςί τεπονπεᾶ 
Πά]ία, απά ἵη (ηε να]ες οί Ε]εήςίς ργεδίἀεςδί ονοτ {χε σἶίος οῇ Οότόὸς ἔτθε 
(ο αἰἰ, Ο Βαοσ]ας, ἀννε]]ίης ἵπ ΈΠεῦες (πιοί]εγ-οΙ(γ οΓ (πε ΒαεςΠαπα1ς) 
ΡΥ ἴἶχε ννπάῖης δίγθαπης ΟΓ Ιδπιόπι5, απΏά οἨ {νε 56ο -θοἵ] οΓ 1116 {ε]] ἀτα- 
6οη: έ1θ6ε αἶδο {πε απιο]κ 5 ννοηί {ο 566 ας 1 Ὀμγείς Ιηίο Παπιε αΏονε ἴθ 
ὑννο-ρεαΚεά τος]κ,- νεγε γοῦία {πε Οοτ/οἶαη Νγπωρης, ελε Ῥάσε]ίάδς, 

1115. πολυώνυµκει---Ο έλοι(Βάσεπας) ο 
ηαΝ παηιδ: ΠΙΟΗΡ ἴπεδε νγετο, 14061, 
Ῥτόπιϊα», Ιγαόις, Τεπαόας, Βίας, Βάδ- 
5ε{οιΙς, ΊἩγοπαόυς, Ρεί]α», Ιάσεμας, ὅο. 

1116. νύμφας ἄγαλμκα, ὁόπιε[ὲς ἰαγίῖηρ. 
1117. ΕΟΓ φένος 80118 τθ8ᾷ φέννα͵νν Ώ]ο]ι 

ΒΏΒΥ/ΘΤΡ ννε]] {ο Νύμφαι Ἰπ νου. 1128, Ὀθ- 
1οΥν. ΤΙ φένος Ῥε (ῑιε εονγεοί Ἰθείῖοι Ἠετα, 
λα Τί 1 ργοῦαΡ]6 (ναί Νύμφαι ἵπ ἴ]χα 81) - 
ΠΔΙΥΟΡΙδ (αη]ε5 έλα ρεπ]{ ο{ Ελ] ννονά 
Ῥε βοπιειῖπιες 5ου) ποπ]ά Ῥε κόραι. 

1119. Πα]γ ἶς ππεη(ποπεά νι ρτορτῖ- 
εἰίγ, 85 {1ο Ταδσα5 ννετο το]ὶρῖοιις οὔδεΓ- 
γε» οΓ {16 τ]{ες οί Βασ ολ18. 

1120. 0έτδς, ἴ]ε σαἀἆε» οὗ οοπ απά 
ος Μαγγεδί5,ννα5 νου»λρρεά να οη{πι- 
5ἶαδπι ἵπ {Πο να]ος οἱ Ε]εύδὶς ἵπ Αιιῑσα. 

1126. διλόφονυ πέτεας, νὶ7. ΡαΥπάδδιδ. 
1127. στέεον---λιϕνὺς, ἐάοίᾶις, νε] εάπ- 

4η, Γρ ἰάμὰ υάφογ. ΜΟΣΟΒΑΝΕ. 
1128. Κωρύχιαι Νύμεφαι, 80 οα]]εὰ [γοια 

επε (6οτγοῖατ ρτοίίο, Ὀμεῖτ αΌοάε 



50 1190. 
- ’ .ω ΄ 

Κασταλίας τε νᾶμα" καί 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

1190 νν-[--]-- 6 
ω 3) 

σε Νυσίων ὀρεων 
, ” ϐ 

πισσηθεις οχ, 11] 

χλωρά τ᾽ ἀκτὰ πουλυστάφυλος πέµπει» ---|---ντ--ι|- 9 

ἀθρότων ἐπέων ἔυαζον- νκ]νν-|--|-κ 

των» Θηδαίας 1195 |.- |- ὦ 6 

ἐπισκοποῦντ) ἆγυιας" «-]----|- λί 

τὰν ἔκ πασᾶν [Στροφὴ β.] --|-- ΑΝ 

τιμᾶς ὑπερτάταν πόλεων --]--{--ἰν-- β’ 

ματρεὶ σὺν κεραυνίᾳ. -»|-»]-ν|- γ΄ 

Καΐ νυν, ὧς βιαίας 1140 |--]|--||-- δ’ 

πάνδηµος ἔχεται πόλις --υν]ν-ν» » 

ἐπὶ νόσου, μολεῖν ποὺ "νν-ν-ν»ν ο 

καθαωρσίω Παρνησίαν «-ν-||--|-- - 

ὑπὲρ κλιτὺν, ἢ .--»|- 9’ 

στονόεντα ποθθµὀν. 1145 |νν-]ν-|ἰ» ης 

Ἰὼ πῦρ πνει- [7Αντιστροφὴ β.] |--[-- -- 

ὄντων χοβάγ᾽ ἄστρων, νυχίων --]ν-|--]»-- (' 

Φθεγμάώτων ἐπίσκοπε, -ν]-ν]-»{» γ’ 

παῖ, Διὸς γένεθλον, . »|-ν]|-ν Σ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝάΙΗΙΘΗ ΑΟΟΕΝΤΟΡΑΤΙΟΝ. 

τενάρια Καστάλιας'και σε κισσήρεις ὀχθαι Νυσίων όβεων,τε χλώβα άκτα πουλυστάφυλος πέµ.- 
πει, ἄθροτων ἔπεων ευαζόντων, επισκοπούντα Θηξαίας αγυίας᾽ εκ πάσαν πόλεων ταν τιριας ὑ- 
πέρταταν, συν κεραύνιφ μκάτει. Ἆαι νυν, ὧς πανδήµκος πόλις έχεται βιαίας νόσου, μκόλειν κα- 
θάρσιω πόδι ὕπερ Παρνήσιαν κλίτυν, η στονοέντα πόρθμιον. ΄Τω χοβάφε άστβων πνειόντων πυρ, 
επίσκοπε νύχιων φθέγµκατων, παι, γενέθλον Δίος, 

ΤΕΛΝΡΤΙΤΑΤΙΟΝ. 

οπά {ιο {ουπίαϊη οΓ 0αρίά]α Ποως; απάἀ επεο (ἶιε Ινγ-ο{ονπεᾶ είεερς οΕ 
έπε ΝήΘἴαη πιουηίαίης, 8ηά {θε ΡΓεεΠ 5ΊΟΓε ο]οί]εά-νγΙέ]-νίπος εεπάς α- 
Ίοης (Ιπηπιοτία] νγοτάς γναβῖης {11γ αοσ]αϊπι){ο τεῖρη (Πε συαγάϊαη οΓί]ε 
Ί1Ἠεραη εἰτθείς:----ο{ α]] οἶθῖας εδ έποιι ἈοπογεῬί (ε Πήρ]ιαςί, ἰοδεί]ει 
ΥΠ 11 πιοί]πεχ νο ρετῖε]εά ΡΥ (πε (πυπάςον. 

Απά που’, δἶποε έε {ούγΏ γΙἩ 1{5-εηεῖτε-ρορυ]αίίου ἵ5 αρῖίαίεά ὮΥ 
ν]ο]εηί {θε[πς, οοπιθ έποι νε] εα]ίης 5ίερ οὖετ έπε Βαγπάρείαη Ώχουγ, 
ος ἴ]ιε τεδουπάϊίησ ΓΠ(11. Ο ]εαάεν οΓ χε ε]ιοῖτ οΕρίατ» Ὀτεαίμίπρ Ώαπης, 
ἀῑτεοίος οΓ (με νοίσες (αί δουπἆ ΡΥ πὶσῃ!, γου(μ{α] (οἆ, 5οη ο{ ονε, 

1191. ΑΙάῑῑδ ἵη {Π]5 νεγβε Ἰιᾶ5 Νυσσαίωνοει 1199. Βέπιο]δ ρετὶβμεά ὮΥ πε (παπάειΒ 
απά Ετίυτάί Νυσίωνε--θυάΐ ΗΘΓΠΙΑΠΠ «ΟΠ- 
ίεπάς {ΟΥ Ἀνσαίων. Τπ ἃ {ονν ΜΒΑ. νγε ἂπά 
Νυσέων, Ἀπά Ἱπ οί16Υ5 Νισαίων. ΓΠετε ν/ετθ 
γατ]οις πιουπίαῖης παπαεᾶ Άγρα, πεποε 1 
15 μού ο]εᾶΓ νο οἳ Ππεπῃ 15 ππθαΏί : 1έ ἵ8 
η]οΣί ΡτοβαΡ]6, Ἠού7δνες, Ποπι γ/Ώαί {ο]-- 
1095, ΥΙᾷ. ὑπὲρ στονόεντα ποθθµιὸν, ἵμαί ΝΥ- 
5. ἵη Ευροέα ἵβ {με οπε αλιάεά {ο. 

ο 1194. ἀερότων. Ῥέτρετὰπι Α]άμ5 ἄμιξερο- 
των. ΄Αέροτα ἔπεα 8ΗΠί ΄«υόοες «άποίαξ, 9ό- 
ϱ68 ἴπ δάοτ]ς έαΐίέ..'' ΕΕΕΟΒΟΤ. 

οἳ ἆφονε, Ρεῖηρ απαβ]είο επάαγε ί1ε ΡΓε- 
8οπο06 Ο {6 (ἀοἆ νο 816 Ἠαά τε(ε5- 
(6ᾷ {ο ν]δίέ Ἠος, αγΓαγεά Τη μ5 πια]ε»ίγ. 

1141. Ἐο πάνδηµιος ἔχεται πόλις, Ἠθί- 
ΠΙ8ΏΤΏ ῥ]νες ἔχεται πανδήµειος πόλις. 

1145. περθμκὸν, Εζ{ οἳ {γαἲέ, ν]. ἴλαί 
Ῥοείνγεσον Ἐαβροόα απά Βαόή{α. ι 

1149. Ηειπι8ηη ϱΟΠάΘΠΙΠΒ {ε «ΟΠΙΠΙ8 
Δ{ἴ6Γ παῖ πι {18 γοιδε; απά πε αάάς, «11π- 
σόπἆα Ίχορο ἵπ ἄ παπι, τί {επι 5ἳηί ατιοά ἐκ 
Διὸν γεγὼς παῖς.᾽ 



ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 1190. 8Ι 

προφάνηθι Ναξίαις 1150 |.ν--[--- π 

Θυιάσιν ἅμα πεθιπόλοις, "ννννννν- ὅ 

ἂὶ πάννυχοί σε μαιμόμεναι --]--ΙΙ--ἰ-»» ”’ 

χοθεύουσι, τὸν ----|- 3) 

τοµίαν Ιακχον. 1.. | ν έ 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

Κάδμου πάροικοι καὶ δόµων ᾽Αμϕίονος, 1155 |--]--[--]--||--Ι»- 

ὁυχ ἔσθ᾽ ὁποῖον στάντ᾽ ἂν ἀνθρώπου βίον --ι.-Ι--Ι--Ι--Ι-- 

ὀύτ᾽ ἀμέσαιμ) ἂν, ὀύτε µεμψαίµην ποτέ’ --]ν-ν-ἰν-[--ί-- 

Τύχη γὰρ ὀρθοῖ καὶ Τύχη καταῤῥέπει --Ιν-|--ν---|-- 

τὸν ἔυτυχοῦντα, τόν τε δυστυ χοῦντ, ἀεί' »-]ν-ν-ἰν-Ιν-ἰς- 

καὶ µάντις ὀυδεὶς τῶν καθεστώτων βροτοῖ. 11600 |--]--]--Ι--ἷ- -|-- 

Κρέων γὰρ ἦν ζηλωτὸς, ὡς ἐμοῖν ποτὲ, -]ν-|--Ιν---ἰνν 

σώσας μὲν ἐχθρῶν τήνδε Καδμείαν χθόνα, --ἰ--|--Ιν-[--ίκν 

λαθὼν δὲ χώεας παντελΏ μοναρχία», -]ν-(--Ι--Ι--ἰν- 

ἐύθυνε, άλλων ἐυγενεῖ τέκνων σπορᾷ" --]ν-]--ἰ----ἰ-- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕΒ, ΑΝΡ ἘΝΕΙΠΙΡΗ ΛΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

Ίθι ἅμια Νάξιαις Θυίασι περίπολοις, ἆ ῤ ί ευούσι σε ; 3ροφανὴ ,.αικα αζιαι | [ , ιπ 6ι . ΟΗ59 αι κ ἑωάνκ. ολ. χοςε ον ἐ Γ τον ταις 

(αν Ἰάκχον. ΑΓ. Γαροίκοι δόµκων Κάδµκου και Αμμφίονος, ουκ ἔστι ἄν πότε ούτε ἂν αινεσαί- 
αι, ούτε κεμψαίµ.ην βίον ανθρώπου ὁποίον στάντα" γαρ Τύχη άει όθθοι, και Τύχη κατάς- 
ῥεπει το ευτυχόντα, τε τον δυστυχούντα᾽ και οὖδεις µιάντις των καθεστώτων ββότοι». Ταρ 
Ἐρέων πότε, ὡς ἔριοι, ην ζηλώτος, σώσας µεεν τήνδε Καδμείαν χθόνα ἔχθρων, δε λάθων πάντελη 
αονάρχιαν χώρας, ευθύνε, λάλλων εύφενει σπόρᾳ τέκνων᾽ 

ΤΠΑΝΘΙΤΑΤΙΟΝ. 

τονεα] {ηγςε[{ {οσεί]ετ νηί] (λε Νάχίαη ΤΗύαάς (Ἠ1γ ππὶεετῖης οΟΠΙ- 
ΡαΠΙΟΠΒ,----'ο ἐγο]ῖο]ίπρ (τουρϱ] {πε νε-Ιοηρ-π]ρηί οε]ερταίε ἴἶιθε 
ψηίἩ ἆαποθς, ε]ιεῖτ ]ογά Ιάοσ]ις. 

Μεερεναςπ. ΓΕπετίπρ.] Ὑε Ιηλαβ]ίαηίς ο {πε πιαηβῖοης οἱ 044- 
πημς απά οϐ Απιρηίοη, 1έ 15 ποί {ος πω (λλαί 1 εἸλου]ά ενετ εἶί]ετ εχίοΙ 
ος ἀεοτγ (χε Η{ο οΓπιαη----ἵπ ννΠαίενετ οοπἴξῖοη οἰγοιπηδίαποεά :---ἴος 
Ἐοτίαπε ἶδ αἱγναγς ταϊῖης Ρ, απά Ῥοτίαπε ἶ5 αἱγναγς οαδίίηρ ἀονη πε 
Ῥτοδρεγοι5 απά (6 πΠρτοβροτος:----πά πο οπε ἵ5 ργεδοῖεπί ο (16 - 
γεηίς-ἀεογεεά {ο πιοσία]ς. [ ΗΕ] πιο] δΥπιραί{ιγ.] Έοχ Οτόοπ οπς8, ἃ8 
Ἱεαρρεαγεά {0 πης, ν/ας εηνΙαῦ]ε,---Πανίπρ ργεδετνεά Ιπάθεά (είς Τη6- 
ὕαπ ]απά {γοπῃ {λε ἔοε; απά Πανίηρ τεοδίνες ἴἶιε επ(ῖτο 5ονετεϊσπίΥ οΕ 
εν οοπίσγ, Ἶε ἀῑτεοίεά Ι{, Βουτὶκμῖης νι α ποῦ]ε ταςε οἱ εἰ]άτεη: 

1150. Νάχος οἳ Νάσϊα, {ποπη νΥ]σἩ ἔἶιο 1105. Οµ νε ννογά χορεύουσι, Βαζ 
Νάκσίαν νοίατῖθ5 ο Βάσσμας ἀοτῖνεά ειαῖτ Ἰα5 (με {ο ον ῖπς ορδειναίίου :-----ὁ νόν- 
ἨΦΠΠΘ, ννα8 {πε Ἰαχγρεςί, απά πιοδί Γετ]ε, 
ο αἲ] ιο ΟΥ ε]αάδ», α δεί οΕ Ἰδ]απά» Ίπ {πο 
«Ἀρέαν δεα, νπ]ε] Τπ {ια {ΟΓΑ οἳ α οἴτο]ε 
βιιττουπά Ώέ]ος.---ἴπ ΛΙάπ5, ανά πιοςέ οί 
Όια οἱά ο ϊίομΒ, ἴ]ιε γοαδῖησ Ίεγε ἶ5, Να- 
ξίαις σαῖς ἄμια πεβιπόλοις (Θυιάσιν, ἂί σε (και- 
νόµκεναι.  τ1ο ή Π]5 Ἠα8 Ἱΐ, ξὺν Ναξίαις σαῖς 
Θυιάσι πβοσπόλοις, ἀὶ δή σε µιαινόμκεν αι. 

1151. Θυιάσι, {λε Ί η/αςξδ, πἱ αρρε]]8- 
ἴομ ϱΟΠΙΠΙΟΠ {ο {πο Βασ σ]αΠα]ς Ἱη σοπ6- 
τα], αι τοσθῖνες ἔγοιι Τ]γα», ἀααρΏίαν οί 
Οαδίάας, απά Πιοί]ογ οἳ Ὀό]ρίας Υ Α- 
Ρό1ο. 1]ϊγα» ἵ8 καἲά {ο Ἰανο Όσθη ἴ]ο ιν δέ 
ΝΟΠΙΔΗ νν]ιο νας ρι]οδίο»ν ο  Βάσσἶναδ. 

Ῥπη χορεύειν Πὶς αοἰ{νπα 68: χορεύειν ὺε- 
ὃν, {λέωπι ο]ιογέἰς οεἰεὐγάγο." 

1156. Μαδρτανε εΧΡΙΔΙΠΕ5 στάντα βίον, 
ΡΥ διρέγοέἱέοηι υέέαγε:----αἀἁῑπα, “τόβρὶεῖε 
ἁῑοίαπι Βο]όπ]δ----αόπαϊποπα ἀπτάπίε νὰ 
οῦ Γο]ϊοἰίάίεπα τα ἀϊοάπάντα όδδο.” Όροι 
/π]οἩ ΗδΓΠΠΑΙΠΗ 48, ππά]ὸ Ἱπτετργείά- 
σαιτ Μιδστάν]ας: οοπ]αηβέπςἃ ὁποτον στάν- 
τα, φιισοιίηφιο 81 εἰ υέέσς οοπα( 1ο.” 

1158. καταῤῥέπει, ἴπε Βε]ο]]μδί Ἱωίετ- . 
ΡΓ6ί5 Ὦγ πίπτει' καταξάλλει΄ απᾶ Ἶιε αάάς, 
γθάφεται δὲ καταῤῥέπειν ὁ ἐστι πίπτειν ποιεῖ. 

1165. λαξὼν δὲ: εόᾷ]ες» λαξών τε. ΜΕΠ- 
4ό5δὸ Αἰά15 λαξόντε. ΒΕύΝΕΝ. 



82 11656. 
4 ο» ΄ καὶ νῦν ἀφεῖται πάντα. Τὰς γὰρ ἠδονὰς 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

πα. 
ὅταν προδῶσιν ὤνδρες, ὃν τ{θημ’ ἐγὼ ν-|ν-ν-ν-Ι--|-- 

| 

--]--]-- --][--]νν 

ο) ., 3 3” « .ω ; 

ζην τούτον, ἀλλ ἔμψυχον ηγουμᾶι γΕΧΡΟΝ. 

Πλούτει τε γὰρ κατ ὀΐκον, ἓι βούλει, μέγα, ος 

καὶ ζἩ τύβαννον σχΏμ’ ἔχων' ἐὼν δ᾽ ἆπῃ --ιν-|--Ιν-[»-ν- 

τούτων τὸ χαίρειν τάλλ᾽ ἐγὼ καπνοῦ σκιᾶς 1170 |--|--|--]ν-(ἰ--ί-- 

ὀυκ ἂν πριαίµην ἀνδρὶ πθὸς τὴν ἠδονήνε --Ι--||--Ι--Ι--ἰν- 

ΧΟ. Τί ὃ) ἀῦ τόδ) ἆχθος βασιλέων ἥκεις φέρων; [ντ νν]ν-||--ἰν- 

--[ετ[--[ή-[ν-]ν- ΑΓ. Τεθνᾶσιν οι δὲ ζῶντες ἀίτιοι ανεῖν. 

ΧΟ. Καὶ τίς φονεύει; Τές ὃ ὁ κείµενος; Λέγει --Ίν-[[--|--(»-ἰνν | 

ΑΓ. ᾿Αίμων ὄλωλεν, ἀντόχειρ δ᾽ ἄιμάσσεται. 1175 |--|--]--]--[--ἰνν 

ΧΟ. Πότερα πατθώας, Ἠ πεθὸς ὀμκείας χεβός; Ὕνν]ν-||--]--][--[νν 

ΑΓ. ᾽Αυτὸς πβὸς ἀυτοῦ, πατρὶ µηνίσας φόνου. --[ν-]|--Ιν-||--Ιν- 

ΧΟ. ὮὪ μάντι, τὀῦπος ὡς ἆθ ὀρθὸν ἤνυσας. --[ν-»-Ιν-ΙΙν-ινν 

ΑΓ. Ὡς ᾧδ' ἐχόντων, τἆλλα [βουλεύειν πάρα. --[ν-||--Ι»-|[--ίνν 

ΤΗΕ ΟΠΒΡΕΒΕΒ. ΑΝΡ ΕΝΑΙΠΙΞΗ ΛΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 

και νυν πάντα αφείται. Γαρ ὅταν άνδρες προδώσι τας Ίδονας, ἔγω ου τιθήµι τούτον ζην, ἄλλα Ἡ- 
/ ῃ 

φγούμκαι εκ ψύχον νέκρον. Γαρ τε πλούτει, ει βούλει, κεέγα κάτα οίκον» και ζη ἔχων τυράννον 
/ ΄ / ’ έ 

σχήμα" δε ἔαν τούτων ἄπῃ το χαίρειν, ἔγω ουκ αν πριαίμκην τα άλλα σκίας κάπγου πβος την ἥ- 
/ 

δονην άνδρι. ΧΟ. Δετι άχθος βασίλεων τόδε αυ χεις φέρων. ΑΓ. Γεθνάσι’ δε ὃι ζώντες αίτιοι 
{ 

Φάνειν. Χ. Και τις φονεύει; Τις δε ὁ κείµκενος» Λέφε. ΔΙΓ.Αίμων ολώλε, δε αύτοχειρ ἄιμιάσ- 
/ 

σεται. Χ. Πότερα πατρῴας, η πθος οικείας χέροε» ΑΓ. Αύτος προς ἀύτου, κ.ηνίσας πάτρι φό- 
/ / 

νου. Χ. Ώ μκάντι, ὧς ὀρθον ρα ήνυσας το ἔπος. ΑΓ. Ε χόντων ὧς ὥδε, πάρα βουλεύειν τα ἄλλα. 

ΤΗΑΝΡΘΙ ΑΤΙΟΝ. 

απᾶ ΠΟΥ’ αἱ 15 σοηΏθ. ἘΟΙ 6η Ρ6ΙΒΟΠ5 1056 {πε ρ]εαδύγες ο Π1{Ε, 1 8ο- 
οουηί πο ἃ ΊΠ8Η {ο 11νε, Ὀμίέ οοηδίάθγ Ἠΐπα α ὈγεαίΠΙης «ΟΥΡ56. 

Έου ]αί Ἠϊπῃ Ὀ6 {η ροββθβδίοη (1 έποι γν16) ο[ναςί τίο]ιθς 1η Πῖ5 πουμςε, 
οπά ]6ί Ὠίπα ςαὐδῖςί Πανίης (Ἡε εχίετίοΓ ο τοΥΦΙίΥ :---Υαί, 1 τιπίο (Ἴεδε 
(πετα Ός γνοπῖησ ΙΟΥ, 1 γνου]ά ποῖ ρυγσ]αςε {Πε γεςί πι ἴἶιε 5λαάονν 
ο{ 6πιο]κε ἴη οοιηραΣΙδΟΠ οΓ (σιε-ρ]6ᾶδιθ {ΟΥ 8 ΠΠΒΗ. 

Οποκυ8. [ Απαίοιδίη. ] Βαϊ ναι Ρυχάεπ ο{5οἵΓΟΝ η οΙΣ ΡΥΙΠοςΕΒ ἷ5 
Εχὶς ασαἰη (Ἴοι αγί οοππε Ρεθγίηρζ 

Μεςςσεναξα. [Εεεἰἰπρίψ.] ΤΠπ6γ ατο ἀεαά: απά (πε Πνίηρ ατε 1] 
οἱ {]ιεῖγ ἆθαί] ! 

Ο0πΠοκυ8. Απά νο δἶευν (ειπα 1ο, {οο, 6 έΠθ οπε ε]αΐπῥ 6ρεα]ς. 
Μερεεναςκ. Παπιοῃ Ἰα5 ρετ]ςηεά, απά ΡΥ νΙο]εηί-αοί ες ἀγεπε]- 

εἆ {η Ρ]οοά! ΟπΠοςῦς. [4ρτίαίεαζψ.] ΥΝ) Ἀει]νες ὉΥ Πῖ5 {βί1εγ”ς, ος ὮΥ Π]8 
ο/η Παπά ρ ἸΜεςςεναξδεα. ΗΙπιδε]{ ΏὮΥ (θε 6απιε, θείπρ εηχαρεἆ αραἶηδί 
Π]5 {αίλεγ οη αοοουηῖ ο[{1ε ἀεδί]-ἀοοπι! ΟΗοΕΌ8. [δο[επιπίψ.] 0 Ρτο- 
Ρ]ιεί, ουν ἐγι]γ εἶνεν οι ἀεο]ατεάςίέ επί εγεηξ! Μερεεναςπ. Τη]πρς 
Ρείηρ α5 {16Υ ἶναφ ασε, 1ὲ ἶδ πουν {ΟΥ ας {ο λΙπίς οἳ οίμεγ-πιαί{εις. 

1166. [π Α]άας᾽5 απἆ αἲἰ {πε θατ]1εγ 6- 
ἀϊάάοις Επῖ5 γαγ»ο 5 {ουιπά α5 {ο]]ουνς:-- ὁ- 
ταν προδῶσιν, ἀνδρὸς ὂυ τίθημα᾿ ἔφώ. ΌΠεΜ.. 
86 ὅταν φροδῶσιν ἄνδρας, ου τίθηµα᾿ ἐγώ. 

1167. ΟΠ τοῦτον, Βτιπο]ς δρεας (ας: 
εέ(χάηβϊέμς Πί α πάπηειο ρ]ιτά]], αἆ δἵη- 
ρι]άτεπας π{ Αἱάοε, 760.” [η αἲἱ εἀἰθ]οῦς | 
Ῥτίος {ο ναί οἳ Τασπερι5, απά ἵη α]πιοδί 
α]], ΙΓποί 1] Μ85.,ΜΠ]5 νετςε ἵν νναπύηρ. 

1168. πλούτει κέγα----ἷοί Λἶπι ὂᾳ υαδ{ἶψ 
»ἰοῇ. ΗΘΙΠΙΔΙΙΗ 38Υ5. ““Επιδίδ(]]α5 ἵπιρε- ᾿ 

χα{{νο εκ {ταροόά]ὰ οΟΠΙΠΙόΠΙΟΓΑΕ, πλού- 
τει τε φὰρ κατ ὀἴκον, ἐι βούλει, κέγα, καὶ ζη. 

1169. Εου ζπ, Ετίατάί Ίταξ ζη, ν(ι Οι] 
τεπιασ]ς: «ζη ρτο ἕπθι ἀῑοϊίατ,”” 

1171. πθὸς τὸν Ἠδονήν----δὲ ει υοζωρέάίε 
οοπιραχό{Ηγ. ΜΟδΕΕΒΑΝΕ. 

1175. ἀυτόχειρ---Παυίπρ οη ἠήπιφείί ζαία 
υἱοίοπέ Λαπιῖδ,οΥ, Λαυΐπρ γεσθιυεᾶ (88 ἵη ἃ 
ἀπε]) α ἄεααίν {λγιδί οι τοοιᾶ /ΟΠι 89/16 
οίΛεγ (ε5δρες]α]]γ α τε]α(ινε᾿8) Λαπᾶ. 

1178. τοῦπος, ἐλὶς ιυογᾶ ΟΥ ΡΥεάΙοΓἰο. 
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χΟ. Καὶ μὺν ὀῷ τάλαιμαν Ευρυδίκην ὁμοῦ 1180 --ἰν-κ-Ι--νν-ἰ-- 

δάµαρτα τὴν Κεέοντος" ἐκ δὲ δωμάτων, --|ν-[ν-Ι--Ιν-Ι-- 

ἦτοι κλύουσα παιδὸς, η τύχη, περᾷ. τν ν-!»-Ι-- 

ΕΥΡΥΔΙΚΗ. 

ΤὮ πάντες ἀστοὶ, τοῦ λόγου γ ἐπησθόμην --ιν-|(--]ν-ΙΙ»-ί-- 

πθὸς ἔξοδον στείχουσα, Παλλάδος Φεᾶς »-ἰν---ιν-Ι»-Ι-- 

ὅπως ἱκοίμην ἐυγμιάτων προσήγοθος} 1186 |--|--||----Ι»-Ι-» 

Καὶ τυγχάνω φε κλεῖθρ ἀνασπαστοῦ πύλης --ιν-»-]ν-|--ί-- 

χαλῶσα, καί µε φθόγγος ὀμκείου κακοῦ .-Ιν-[--]»-||--Ι-- 

βάλλει δι ὤτων' ὑπτία δὲ κλίοµαι --]ν-|--Ι--Ι»-ἰ»ν 

δείσασα πεὺς δμωαῖσι, κἀποπλήσσομαι. --]ν-[--Ιν-Ιν-]νν 

Αλλ) ὅστις ἦν ὁ μῦθος, ἀὖθις ἐίπατε' 1190 |--|--|Ι»-Ι--ΙΙν-(»ν 

κακῶν γὰρ ὀνκ ἄπειρος ὀῦσ᾽ ἀκούσομαι. “-Ίν-Ι»-]ν-ΙΙ»-Ιν- 

ΑΓ. Ἐγὼ, φίλη δέσποµα, καὶ παρὼν, ἐεῶ, -Ίν-|--]--!Ι--|»- 

κὀυδὲν παθήσω τῆς ἀληθείας ἔπος. -τιν-[[--Ι»-[--ίνν 

Τ; γάρ σε µαλθάσσοιμ᾽ ἂν, ὧν ἐς ὕστερον “-Ιν-]-- ων -|κν 

ψεῦσται φανούμεθ; Ορθὸν ἡ ̓ λήθει ἀεί. 1195 Ἱ--|--Ι--Ιν-Ι--Ι-- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΟΙΙΡΞΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

Χο, Και µην ὅμου ὅρω ταλαίναν Ευρύδικην, την δαµιάρτα Κβεέντος" δε, ήτοι κλυούσα παί- 
δος, η τύχη, πέρᾳ εκ δώματων. ΕΥ. Ώ άστοι πάντες, του λόγου γε επῄσθοµκην στειχούσα 
προς έξοδον, ὅπως ἱκοίμκην ὐέας Πάλλαδος προσήφοβος εύγμκατων» Ἔαι τύφ χανω γε χαλώσα 
κλείθρα ανασπάστου πύλης, και φθόφος οικείου κάκου βάλλει (κε δία ώτων᾽ δε δεισάσα κλίνο- 
Αιαι ὕπτια πβος δµιωαίσι, και αποπλήσσοµιαι. Άλλα ὅστις ην ὁ µεύθοε, είπατε αὖθις" γαρ οὖσα 
κάκων ουκ απείρος ἀκούσομκαι. ΑΓ. Ἐφω, φίλη δεσποίνα, και πάβων ἔβω, και παρήσω οὖδεν ἐ- 
πο; της αληθείας. Γαρ τι αν κκαλθασσοίµει σε, ὧν ες ὕστεβον Φανούμεθα ψεύσται. Ἡ αληθεία 
ἄει ὀρθον. | | 

ΤΠΑΝΒΡΤΑΤΙΟΝ. 

0ποπῦΒ. Απά ]ο! αἲ Παπά 1 5εε {πε υτείο]ιθοά Ἐανήάϊοξ, πε γ{ε οί 
Οτόοη: {οτ, εἶίλαν Πανίηρ Πεατά ο Ί1εγ 59Η, οἵ ΡΥ «Ἴαπος, 5Ἡε ἶ5 «οπ1- 
ἵηρ ουί Ποπα {Πε ρα]αςθ. 

ΕΟΠΥΡΙΟΕ. [Επίεγίπρ φοζεποπ[η εογγου/ζ.] Ο: οἴάσεη αἱ], νν]ναί τι.- 
ΠΙΟΣ αἲ 1εαςί ἀῑά 1 πεατ, α5 1 ννας ρτοοεεά(ηρ {οσίἩ 1η ογἀςτ ναί Τ πιὶρηί 
τεραῖσ απίο {ᾖε {επερίε οξ (πε (αοἀάεςς Ραἰ]ας--- ει αἀάτεςεετ ἵπ δαρρ]]- 
οδίῖοη) Απά 1 οἶαποε ἴπάεεά {ο Ὀε απάοῖης {Πε Ρο]ί5 ο{ (χε {ξίεπεά 
φαΐθ, π]εη {πε νοίσε ο6 {απαϊ]γ αΠϊοίΙοη ρίετοες πιθ (Πτοιρϱῇ {πε εαΓ8: 
3π4, {Θτγογ-θιηπθς, 1 {α1] ρτοδίταίε ἴἵπ {πε αΓΠΙΡ ΟΕ ΠΙΥ αἰιεπάαηίςι απά 
{αἴπί αγγαγ ἱ---[ ΕΙ: εαγπεσίπεος. ] Βαΐ γνλαίενετ ννας (ἶιε {α16, {ε11 1: ᾱ- 
ραίη---ἔοτ Ρεῖπς ὮΥ πηὶδ[οτίαπες ποί υηίτ]εᾶ, υγ] Τ ηεατ 1. 

Μεεςεναξα. [,ΠΙΥ ἀεαί πηϊςίτεςς, Πανίπρ Ῥεεπ (πετε ρτεεεπί γη] {π- 
{οτπα (ες, απά 1 ]] οπαῖέ πο οπε γνοτά οἱ {11 ἐγα(1ι. {111 οαπαᾶοιγ.] 
Έος ν/Ἡγ εἰοι]ά Τ πε ]ραίε {ο ίπθε Ἱποϊάεηίς, ἵω γγΏῖοὮ ἵνε πιιδί αἴτες- 
νγατάς ϱο ἀείθοίεὰ οἱ {αἰδε]οοά 2 Τ16 (γ]ι 15 αἱνναγ» τίρῃτ. 

1180. ὁμιοῦ, ἀντὶ τοῦ ἐγηύς' ἔστι δὲ τοῦτο 
πολὺ παφὰ τοῖς Αττικοῖς, ὡς καὶ Μένανδρο»" 
ἤδη φὰρ τοῦ τίκτειν ὁμιοῦ. ΡΗόΜϊ 1άσίεοι 
Μ, Βπυνοκ. 

1182. Αἰάάς απά ΜΡΡΒ. Ἠ8γνε πάρα, άᾶ- 
δὲ; Ἐτβιτάϊ, Γοἰ]οννῖπς Βγαποῖς, λετε ϱ]- 
τε περᾷ, ἐποέαίέ, ννλ]λοιί ΔΏΥ πεσεδδ]{γ. 

1185. ΕΟΤ τοῦ λόγου γ, 80116 ΜΡΣ. απά 
οὐ 11ος Ἠ8νθ τῶν λόγων, Ὀυί 1ςς αρί]γ.--- 
ΗΕΙΠΙΔΠΗ 88Υ8 :----Ιπίέττοραί Εαχγά[εε, 

6ί τοῦ ΡΤΟ τίνος Ρόδ]έαπα. Τὰ γότὸ τός(ὸ 56 
ἨάΡεί φε: φιίά ἀάεὺ αια(υἱ 

1184. Ετθιτάί εουδίταεᾶ Παλλάδοε ἔυ- 
γμκάτων 88 ἃ ἀοιΏ]ε ρεπ{(ῖνε αΕίΕΓ προσή- 
φορος, 1 Κε {ννο αοοιδαίῖνες αΓί6χ {16 γετΏ 
προσαγορεύειν. 

1195. Τ]ια νι]ρατο τεαάϊῖπρ ἵν ἡ ἀλήθει. 
ΗΕΥΠΙΑΠΠ αἶνος ἀλήθει, ἀϊΠετεπί Ἰπάεεά 
ΓγΟΠΑ α]] οίλοτς, γεί ν(Ἡ (1ο 5επηῬ]αησθν 
αί 1εᾳ»ί, οί οοτγθδείµο55. 



δ4 11960. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ο... ἜἜ -” ὃ Δ { / / 

γώγε σῳ ποθᾶγος εσποµν ποσει 
’ Να ” 1. Δ 

πεδίον ΕΠ ακξο»» ἔνθ Εχειπο γηλεες 

--ιν---Ι-νν--|-- 

, ” / μυ 

κυνοσπαθακτον σωμα Ἰ]ολυνείκους ἔτι 
λ Ν Δ 2 ῃ 3 δι 8 Ν 

και Τον με}. αιτησα»ντες ενοοίιᾶν ΣΟΥ} 

Γιλούτωνά 'τ', ὀργὰς ἐυμενεῖς κατασχέθει», 1200 |--|--|ἰ--ἰ--ἰ-ςἰ-- 

λούσαντες ἁγνὸν λουτθὸν, ἐν νεοσπάσι --ἰν-(--/»5]»-!»» 

Φαλλοῖς ὃ δὴ λέλειπτο συγκατήθοµεν' --[--[[--ἰν-ΙΙν-(»ν 

καὶ τύμθον ὀρθόκρανον ὀικείας χθονὸς --Ίν-ν-Ι--Ι--|»- 

χώσαντες, ἀὖθις πβὸς λιθόστρωτον κόρης --Ίν-||--ίν-||--ί-- 

νυμφεῖον ᾿Αίδου κοῖλον ἔισερ αίνοµεν. 1205 --ἰ--||--ἰ--ΙΙ-»-Ι-» 

Φωνῆς δ᾽ ἅἄπωθεν ὀρθίων κωκυμάτων --|----ί--(|--ἰ-- 

χλύει τις ἀκτέριστον ἀμφὶ παστάδα, Ὕ.-ν-ἰν-Ι»-ἰν» 

καὶ δεσπότη Κρέοντι σημαίνει µολών' -[νΙΙ--ἰ--||- -ἰν- 

τῷ δ ἀθλίας ἄσημα περιθαίνει βοῆς --]»-Εκἰννν|--ι-- 

ἕθποντι μᾶλλον ἆσσον' ὀιμώξας δ᾽, ἔπος 1210 |--]ν-Ι--|»-||--|»» 
«-|κς--|--Ιν-Ι-- 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗ, ΑΝΡ ΕΝΑΕΙΙ5Η ΑΟΟΕΝΤΟΑΤΙΟΝ. 
Εφώγε ἔσπορωλν σω πόσει ποδάγος ἐπι άκβον πέδιον, ἔνθα ἔτι εκείτο νήλεες σώμα ΤΠολυνείνους 
κυνοσπαβάκτον’ και τον ΕΥ, αιτησάντες ενόδιαν 3έον, τε Πλουτώνα, κατάσχεθειν εύμενεις ὁρ- 
γας, λουσάντες ἄγνον λούτβον, συγκατήθομκεν ὁ δη λελείπτο εν νεόσπασι Φάλλοις' και χωσάντες 
οβθοκθάνον τύρθον οικεία» χθόνος, ἀὖθις εισεθαίνοµκεν προς λιθοστθώτον κοίλον χόης νυαφεί- 
ον ᾿Αίδου. Δε τις κλύει απώθεν φώγης ὀθθιων κωκύὐμκάτων άμαφι ἀκτερίστον πάσταδα, και μκό- 
λων σηµαθει Κρεόντι δέσποτῃ’ δε τω ἑρπόντι μιάλλον ἄσσον πεβιθαίνει ασήµα ἆθλιας βόης' δε 
οικώξας, {ήσι δυσθρηνήτον ἔπος' {} τάλας ἔφω, 

ἵησι δυσθρήνητον ”ΩΏ τάλας ἐγὼ, 

ΤΗΕΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

έέ] ιγςε[/Τοἱ]οωεά {η Πµδθαπιά απ-αμεπάαπέ-οπ-]οοί {ο ἐιε επέγεπι{ι! 
ο/ έλιε ρἰαῖπ, ωᾖεγε οἱ ἰαη {λε πρεεά θοᾶν οἱ Σοἴψη{οξν, πιαπρἰεᾶ-ῦγ- 
ἄοροι---απᾶ Μπι, Ππάεεᾶ, αἴ Τετ ἐπιρίογῖπρ ἐλᾖε (σοάᾶεςς ϱμαγαίαπ-ο/-γοαᾶς, 
απάᾶ Ρἰωΐο,έο επἐεγἰαῖπ παζη γεείίπος, ἠαυΐπρ δαίΐλιεα ωϊ(ᾖι Λοίψ ζαυαίῖοη, 
06 οοπσιωπεᾷ (ωλαίευεγ ο Λέπι εί γεπιαἰπες) τωθήᾖι ήγεςἠ-ρ]ιολεά ὀουρής; 
σπᾶ, α{τεγ .. ῇρ ον Μζπι α ἰο/ {η ὀαγγοω οὗ Πὲς παίνυε πιοιι]ὀ, ωὲ αρα 
.. οπωυαγά υπίο {]ιε γου]/ οαυεγη οί έλε υἱγοῖτ---λε ὑγίααί-]οιδε οί 
{πε ΡΥᾶῦ6. 
Απ ΄8οπιθ οπε Ἰεαγς, αἱ α ἀἰδίαπσε, ἐ]ιε δοιιᾶ οὗ ζοιιᾶ ζαπιεπίαῖοπς ἔτι 

{ιο ἀἰγεσίίοη οὗ ἐ]ιαί αποοπδεοταίεᾶ εἸαπιδεγ,--απά εοπεῖπρ ἠε αοφμαἰπίς 
Οέον οιιγ ἰογᾶι ---απᾶ αγοιµπᾶ πι, αν ᾗε αρργοασλέδ ΊΊΟΥΕ οἰοδείψ, έλεγε 
-ᾖοαί {ιε ἐπ άῑδέποί-ποίε» ο ἀοίογοις υαΠίπρς----υΠεγέροπ ᾖε,ιεγίηρ α 
οᾖγο]1 δογέεαπε, ε]ασι]αίες ἐᾖιεσε Πποιγη/Γε{ ωογάςε--- 6, 1ΗΡαΡ) Ίπε, 

1196. ΜΒΡ. απά εἀίοης (ιοί εχ- 
οερίῖοι (1 Ρε]1ενε) Ἠανο ἐγὼ δὲ, θα ἵη (ια 

ΟΕ ὀρφὰς ἐυμιενεῖε κατασχέθει», ἴο Ῥε, “άπί- 

η ίοπι οἱ ϱ}ορίένπη Παδέγο.᾽” 
ορ]ηῖοι ο Ῥτιποξ : Όαί Ἐτίατάί 58Υ5 :--- 
««ἰπιὸ ὀρίϊπιὸ: δὲ δαόρῖϊι» αὖ Ιη{61ο0 οτα/ἰό- 
ης ρόη](αγ Ροδί ἐγώ.” : 

1197. ΜΒΕ. 8εειη ἁῑν]άθά Ώείνγεεη πε- 
δίον ἐπ᾽ ἄκρον, ΔΙ ἆ πεδίων ἔπ᾽ ἄκρων. ΒΥ ΠΟ] 
ΝΕΣΥ )αάϊσ]οιιδ]γ ρτε[εγτεά {ια {οιπιθύ. 

1199, ἐνοδίαν Φεὸν, ζε (οᾶᾷσςς δίαἑἰοη- 
οα ἐπ Λέρ θα /δ---ίλε ἄοάάςςε ϱγεδἰαἰπρ ο- 
962 ιυαφ6 απᾶ ογ085 γοαᾷἈβ, νὶ.. Ἠέεαίὲ οἳ 
Ρόφεγρίπε, οα]]εά αἶδο Ίγέυία---Τεηρέ- 
πεἱμᾶ---Ώέυα Τγ{{όγηιῖς. 

1200, Μιιδσγανο πανε έε ςΊση]βςαίΊομ 

1904. λιθόστθωτον κόρης νυμιφεῖον "Αίδου 
κοῖλον, Π{ετα]]γ, {ε υἱγρἰπ᾽5 γοςᾷ-θΛεῖυεᾶ 
ὀγίζαί οαυε ο{ ΡΙήίΐο; Ὀπί πιοΓε {γεεΙγ, έε 
9ο]! εαυεγη,---θγἱάα]-ὐεά οἱ ἰ]ιε 6γαυες 
ῥείγοίᾖεᾶ. 

1209, ἄσημκα βοῆς, αδεᾷ πιοςί ε]εραπί- 
1γ {ΟΥ ἄσημιος βοή. Βεμαείαι εοπ]εοίατεά 
περισαίνει ΤΠ ἴλιθ ΤΟΟΠΙ ΟΕ περιθαίνει ἵπ {ὶ5 
ναυβο, Όιί αππεσθδρατΊ]γ.----ᾱπά ν(Ἡ λε 
ἀαᾶνε (τῷ) Ἱατᾶ]γ αἀπαὶρεῖρ]θ. 

1911. ου ὦ ΗοΙΠΙαΠΠ Παίμ τεσα]]εά ὦ, 
ιά, [ (μτπ]ς, νν  νοΥγ στεαί ρορι]είγ. 



1212. 8ο 

--]κ-ν-]κ-ικ-]»- 

ν-Ίν-{--Ι»-||--Ι-- 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ἆθ ἐιμὶ µάντις} "Αρα δυστυχεστάτην 

κέλευθον ἕρπω τῶν παρελθουσῶν ὁδῶν; 

Παιδός µε σαΐνει φθόγγος. ᾽᾿Αλλᾶ, πρὀσπολοι, 

ἴτ) ὦσσον ὠκεῖς καὶ παραστάντες τάφῳ 1215 |--]--|--ἰ--|--]-- 

ἀθρήσαθ᾽, ἁθμὸν χώματος λιθοσπαδη --]--||--Ιν-Ι--ἰ-- 

δύντες πρὸς ἀντὸ στόµιον, ἐι τὸν ᾿Αίμονος [κκ ν{--!κ-ἰ»» 

φθόγγον ἕννίημ’, Ὦ Σεοῖσι κλέπτοµαι» --ἷν-[|--Ι--Ι--ἰν» 

Τάδ ἐξ ἀθύμου δεσπότου κελεύσμασιν «-Ιν-[--ἰ»-]Ι»-|-- 

ἠθροῦμεν' ἐν δὲ λοισθίω τυμθεύµιατι 1220 "εν -ι--|--ι»» 

τὴν μὲν» κρεμαστὴν ἀνχένος, κατείδοµεν --Ιν---Ι--ΙΙ--]-» 

βρόχω µιτώδει σιδόνος καθημμένην' -Ιν---{ν-Ι-|-- 

τὸν δ᾽, ἀμφὶ µέσση πεθιπετΏ πβοσκείµενο», »-Ιν-[κνν]----ι»ν 

ἑυνῆς ἀποιμώζοντα της κάτω φθορᾶν, --]--|--ἰ--Ι--ἰΙ-- 

καὶ πατεὺς ἔργα, καὶ τὸ δύστηνον λέχος. 1295 |--]ν-ᾖ»-ν-||--|ν» 

Ὁ δ᾽ ὡς ὁρᾷ σφε, στυγνὸν ὀιμώξας, ἔσω -ἰ--|--ἰ--ί--ι-- 

χωρεῖ πθὸς ἀντὸν, κἀνακωκύσας καλεῖ" --[ν-|--Ι»-|--Ι-- 

της ΟΒΡΕΗΕΒ, ΑΝΏΌΏ ἘΝαΠΗΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

άρα εἶμι μιάντιε;  Ἆρα ἕρπω δυστυχέεστατην κελεύθον των ὅδων παρελθούσων » Φθόφφος παί- 
δος σαΐνει µε. Αλλα ίτεώκεις, πρόσπολοι, άσσον, και παβαστάντες τάφω, αθζήσατε, ἅρμκον 
χώματος λιθόσπαδη δύντες προς άυτο στόμιον, εἰ Ἐυνιήμιι τον φθόφον ᾿Αέμονος, η κλέπτο- 
«και Φεοίσι. Κ.ελεύσμιασι αθύμιου δέσποτου τάδε εξηθβούμκεν᾿ δε εν λοίσθιω τυμθεύμκατι κατεί- 
δοµκεν την µκεν, κρεμκάστην αύχενος, καθήµεµιενην µιιτώδει βθόχω σίνδονος’ δε τον ποσκείµκε- 
νον περίπετη άμφι µέσσῃ, αποικωζόντα φθόραν την εύνης κάτω, και ἔθγα πάτρος, και το δυ- 
στήνον λέχος. Δε ὁ ὡς ὅρᾳ σφε, οιμώξας στύφνον, χώρει ἔσω πθος αύτον, και ανακωκύσας κάλει" 

ΤΠΑΝΒΙΑΤΙΟΝ. 

ἅπι Τ{Ώεπ α ρτορῃΏεί: 180 1 αὐΌαπες ον 1Ώε πιοςί (Πκ{αίσα 
οι τπεν ρε τραῦο Ῥετειμήρ {νουποιῖ σΏε υοίεε ο πι 60 
Όεατῃρ πιο! ἃδυί σο, ο Ὦ ορεεῖ, ϱε αεππα{β, πνᾶτετ: 
ἅπα Ἠαυίπα {ασεπ ροις οία{ίοπ Ὦρ {πε {ομιὮ, αθερτίαίπ αί 
τηε Ῥαττίετ οἱ {ης πιοιπὸ 1οΏετε {Ώε οίοπε ἐο ταν ᾱ- 
οίσε,ρτοτρευήις μία {0 εν πομίΏ, ο Ῥείηεν 1 Ώναιτ {ῆε 
υσίερ ο 4βαεπιοῃ, οἳ ἅπι πεςείοεῦ Ὦν {Πε 6όχρςᾳ.” 

Αργεεαδίη υπἰο {λε οοπιπιαπᾶς ο οιγ ἀεεροπαίπρ πιασίεγ ἵπ γεδρεοί ϱ 
ἔλεςε (λίπος, ωε διγυεψεᾷ {λε ρίασες---απᾶ ἴπ ἐ]ιε Πηγίλεδί ραγέ οὗ ἴᾖε δε- 
Ῥιείο]ιγε ωε ἄἱεοουετ ἐλε πιαϊάεπ ἐπαάεεά, Παπρίπρ ὃν ἐ]ε πεοί, εἰγαπαίεᾶ ἴπ 
α ἑωϊπεά ποοςε οὗ ᾖεΥ [ἴπεπ γοῦε;---απά {λε γοιωίᾗ ργουιπιθεπί θεσιᾶε ᾖεγ, 
Λαυΐπρ {λγουπ λὲς αγπις αγοιπᾶ Μεγ ωαϊςί--- ἀερίογίπρ έλε π]ᾶγγη-αεοίί- 
πι οί Αῖς ὀγιάε ὀεπεαί]ι {λε Εατίλ,---απᾶ {λε ἄεεᾶς φ Ας Γαίᾖεν,--- απᾶ ἰ]ιε 
{μολίεςς πιρέταϊς. 'Βιά έ]ιε Γα{Λ6Υ, αξ 500Λ αξ Θυεγ ᾖιε οὔδεγυε» Λίπε, λαυΐηα 
ϱτγοαπεᾶ αοἰε[ιζζψ, σοε» ἴπ ἰουαγᾶς ᾖἶπα, απ Ρ{εοιιδί-ωαἰζίπο ετοἰαῖπιδς 

1912, ΤΕ, ἂδ ΗοΓΠΙΩΠΗ αἱ (μ]5 νεγςο οἳ- 
5ο1νος, ν/ε ίαΚε {1ε δαρετ]αί]νθ δυστυχεσ- 
τάτην ἵΠ 195 πιοτο Πέεγαὶ 86Π56, Τέ Ἱππρ]]ος 
ναί νυμ]ο]ι 15 Ἱπιροβρϊρ]ας {ος “ργαέκεπα 
υία πιο οδὲ ἔτι {1ἱ8, φας }ὰπι ἀπ[ὸ έυὶί 66- 
ον. Τηε (τα πιοαπ]ης ἶ5,---- σίαηι ἰόπρὸ 
ἱηεοἰόγεπε, φιὰηι {ία Γιέγωπί υἱῶ.) 

1214. μὲ σαΐνειι---Ππό Πιόυεί----πιουες ΟΕ 
α[Γεοίς πιο. 

1216. Βομασίες ἀϊδοατάεὰ (να οοπΊπια 
ἈΠί6υ ἀθρήσαθ', απά ρ]ασεά οπε αί (]ιε ειιἀ 
οΕ 118 αν α]5ο οἳ επο ργεσεάἶησ νετςς, Ὀί 

οοπίτατγ {ο ΜΒΕ. αιιά (λε Ὀεςί εἀϊοης. 
Ετίατάϊ εκρ]αῖηςβ ἁθικὸς λιθοσπαδὴς, ὉΥ γί- 
ρια ευι(φία δάᾷἱ9 Γάοία. 

1219. Βτυηποκ5 νεγδῖοη ΟΕ {118 ρᾶδδ8ρε 
ἵδι---έλαο, μί )ιένδεγαί επαπϊηιάέι» Μέγας, 
ὑπδρέαίπιως. 

1222. µιτώδει,νἀ]μὸ αιτεώδει, ηαοά Ἱπ- 
όρίμπῃ εδἰ: βρόχος µιτώδης σινδόνος Ε8ί βξό- 
χος στεβεὸς σινδόνος---βεόχος πολυμίτου σιν- 
δόνος. Βρόχος καιτώδης {ά6ΙΠ εδί φιιοᾷ, βρό- 
χος ἐύμιτος.----Κ.αθημιμιένηνι ἀεπιίκεανι νεὶ 
Φηδρέηδαλι δ]. ἀπγωρημκένην, ΒΚΟΝΕΟΚ. 



86 1226. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

” ε. 3 ’ 
ἸὪ τλΏµον, ὅἵον ἔρφον ἐίργασαι; Τίνα “-ν-]ν-[{νκ]νν μη 
νοῦν ἔσχες; Ἐν τῷ ξυμφορᾶς διερθάρης; --]ν---]ν-ΙΙν-Ι-- 

᾿Εξελθε, τέκνον" ἰκέσιός σε λίσσοµαι. 1250 |--]ν-ΙΙνννΙν-|ἰ«-ἰ-ν 

Τὸν δ᾽ ἀγείοις ὅσσοισι παπτήνας ὁ παῖς, --]ν-|(--ἰ--|--ἰ-- 

πτύσας προσώπω, κὀυδὲν ἀντειπὼν, ξίφους "]ν-|--ινς|--ἰ-- 

ἕλκει διπλοῦς κνώδοντας ἔκ ὃ) δρµιωµένου "τ]ν-[--ιν-||--Ι-- 

πατρὺς φυγαῖσω, ἠμπλακ"' 2) ὁ δύσμορος Ὕσ]ν--ἰν-Ι»-|». 

ἀντῷ χολωθεὶς, ὥσπερ ἐχ᾽, ἐπενταθεὶς 1255 "τ[ν---ίν-ιν-|-- 
/ .” / 3/ 3 ο Δ Ἄρεισε πλευραῖς µέσσον ἔγχος, ἐς δ᾽ ὑγρὸν -τιν-|(--Ι--Ι--|-- 
3 ω ον αν ’ ’ 

ἀγχῶν ἔτ ἔμφρων παρθένον προσπτύσσεται" τν-[[--Ιν-ΙΙ-ίνν 

καὶ φυσιῶν ὀξεῖαν ἐκθάλλει πνοὴὺν "τιν (----[--ἰ-- 

λευκῇ παρειᾷ φομίου σταλάφμµατος. --]ν-|--ν-ΙΙ»-|ν 

Κεῖται δὲ νεκθὸς περὶ νεκρῶ, τὰ νυμφικὰ 1240 "τν ννίν-ι»-ἰ-- 

τέλη λα χὼν δείλαιος ἔιν “Αέδου δόµοις, Ὕτντ](--]ν-||--|-- 

δείξας ἓν ἀνθεώποισι τὴν ἀδουλίαν, --]ν-|-- Ὕ-ν-ιν- 

| 
ιῃ / ε Δ ῃ ῃ 
οσω ΜΕΥιστον ἀνοθὶ πεοσκειται ΧᾶΠΟΥο 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΒ, ΑΝΡ ἘΝΙΤΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΤΌΤΑΤΙΟΝ. 

ὤ τλήμον, δίον ἔρφον εἴργασαι» Τίνα νουν ἔσχεε; Ἑν τω ξύμφορας διέφθαρηε; Εξέλθε, τέκ- 
νου ἐχέσιος λίσσομιαι σε. Δε ὁ παις παπτήνας τον ἄγριοις οσσοίσι, πτύσας προσώπω, και αν- 
τείπων οὔδεν, ἕλκει δίπλου» κνωδόντας ξίφους" δε πάτρος εξορμκώµκενου φυφαίσι, ήμπλακε' εἰ- 
τα ὁ δύσμορος χολώθει; ἀύτω επένταθεις, ὥσπερ είχε, ἔγχος, ηβείσε µκέσσον πλεύραις, δε έτι ἔμε- 
Φβων προσπτύσσεται πάρθενον ες ὕγρον αγκώνα" και φύσιων εκξάλλει οξείαν σπνόην φοίνιου στα- 
λάφρκατος λεύκη παρείᾳ. Δε νέκροε κείται πέθι νέκω, λάχων δειλαίος τα νύμφικα τέλη ειν 
δόµκοι ᾿Αδου, δείξας εν ανθρωποίσι την αθούλιαν, ὅσῳ προσκείται ἄνδρι μιεγίστον κάκον. 

ΤΕΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. 

“0 Πνρίβεῦ πια, οῃαί οτί οἵἳ πες Ώασί {ὔοιι πρπεῖ 
σσαηαί ἵναπις ο ΠίΠΕ Ἠαπδι {βοιι{ πι 1φῃαί εἰτοιηπδίατες 
ο γαΙαπν ατί {σι τι ήπες: 6ρπιε Γοτίϐ, πι 6ο θυ- 
ρΙίαπά Ἐ περ {ρε 
Λι Μὲ δΟ3, δεοωυζίπρ µροπ λέπι υ](ᾗ δαῦασε 6Ψες, Παυίηρ δρϊ//επ πι ἠὲς 

706, απᾶ γερζι πρ ποί α ωογᾶ, ἄγαως ἠῖς ἀοιό[ε-εάσεα 5ωογά: δι {λε Ἰα- 
{λεν γης]ῖπρ αωαν πι ΠἱρΛέ, Ίο ππῖδεᾶ ἠἶπι ἔλιεν ἐλε ἐῇ1,αίεᾷ Ίπαη, δείπρ 
επγαρεά τωθίή ἠ1πιδε]ή, επἰεπαίπρ, αἲ νε Ἴναδ. {λε δωογᾶ, ἆγουε πρ {ο {λε 
πιϊααζε ἴπι ηὶς σἶάε; ---απια οἱ ἴπι ροδδεδδίοπ οὗ Λὲδ δεη5εΣ, ᾗε επιόγαοες ἐ]ιε 
οὐγούπ ωθ(ᾗ 72εῦίε αγπι:---απᾶ ραπίΐπρ, ᾗε δρῖγἰ5 αρ {ᾖε ζεεπ ὐ]ασί ο 6ογ 
ἄγορς οπ ᾖε; «που ελθε]. «4πᾶ ἄεαά ε [ες αγοωπᾶ {ᾖε ἀεαᾶ, Παυΐπρ οὐ- 
ἰαἰπες, πΛαρρη πια, λές παυρέίαί γ1ΐε5 {πι έᾖιε πιαπδίοπς οὗ Εἰωΐο, επ)θήί- 
ἔπρ το έλε ωογίά [Ηετε Ειχγἀϊςδ βίεα]ς αν’αΥ, υτ]ηρῖηρ Ἠεγ Παπάς η ᾱ- 
ΦΟΗΥ.] α ῃγοο/ ο γαδήπεςς, Λου ἴ αἰέαελες {ο πιαπ----Η1δ ϱγεαίεςί ὄαπε | 

1252. 1 Ἠανε ἰγαηβ]αίεὰ πτύσας πβοσώπῳ 
Ηίετα]]γ, ὀιοαρ] 1 απι ο{ ορ]πῖοι (ναί έΊιε 
ΠΙΕΑΠΊΠΡ ΟΕ πτύσας Ἠετε ῖ5 πο πποτθ {]ιαη, 
«ρίαγίηρ ἀἰκααίπ[ιίψ.. Ετατά 5 νεγεὶ- 
οἩ ἵ5 “υή[έμ αὐόπιίπαηα ράΐγεπη:”----ΝΤιβ- 
Ετανε΄8, «εράέγῖε Γάείεηπι {Πδριεης.᾽” 

1255. διπλοῦς κνώδοντας.---αάέρ[ίοες Πί- 
ογόπεξ---άάρ[ίσοεηι άοἰε)η. 'ΤΠ6τθ 15 80Π16- 
ππηρ Ὀγυία], απά ἀερταάϊηρ {ο Ἔταρεαγ, 
1η (πε αἰέεπιρί ΟΓ 4 6οΠ {0 5Ι8Υ Πὶ5 {αίΠες, 
Αχδίοί]ε πιοςί ]ηδί]γ οεΏΒδΙΓΟΡ (118 Ἰπεὶ- 

ο ἀεπί,---νμϊ]δέ εοπιε οίπεγ ογ]ῖςες Ἱπάεεά 

5θεπι ἀεοϊάεά]γ οἱ ορϊπ]οι έῑαί Ἡβόπιοι 
ἀτενν Ἠῖ5 βυγοτά, ποί {ο ννουπἀ, {αχ 1955 {ο 
β]αγ Πῖ5 {αίλετ---- Ρα (πιετε]γ) {ο (ιγεαίεπ 
Ἠϊπη, 1η ογάεΥ έλαί ηε πηϊρ]έ αεοοπαρ]]δ] 
Ἠἱ5 ον η ἁαείτισίοἨ απϊπ(εγταρίθᾶ]γ. 

1255. Μαδρτανο εχρ]αϊΏ5 ἐπενταθεὶς ΒΥ 
ἐπεντεινάμκενος,----δΐο, μέ έγαί, έπδεηο ἐπίέη-- 
έαποι---Ετεατάς, αρα, ρῖνες {16 δεη5είο 
6, «η έπιδεηη ργοίέπέωο.”. 

1257. ΕΟΙ παρθένον 80Ί18 βΊνε παρθένω. 
1241. Βταποκ οἀ](εά ἐν ̓ Αίδου: Ηεαί]ι, 

ἐν γ ̓Αίδουι 1 Ίάνε {οἱ]ουγεά {πε νι]ραίθ. 



ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 1244. 87 

ΧΟ. Τ/ τοῦτ ἂν ξικάσειας; Ἡ γυνὴ πάλω Μ-[--[ν-ιν-Ιν-ἰ»» 

--[--ἷ--ἴ--ἰ-- 
τ[--]ν-[»-]ν- 
πμαμα 
κ ες 
μμ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

ε Ν ” Δ Ἆ Ν / 

Φρούδη, πεὶν ἐιπεῖν ἐσθλὸν ἢ κακὸν λόγον. 1245 
8 3 / Ν / 

ΑΓ. Κάντὸς τεθάμθηκ”' ἐλπέσιν δὲ βόσκομαι, 
”/ / / . / ’ 

ὤχη Τεκνου κλυουσαν, ἔς πολιν Ύουυς 
Ν ή 

ὀυκ ἀξιώσειν, ἀλλ᾽ ὑπὸ στέγης ἔσω 
» ! ’ 3 Μ / ο δμωαῖς προθήσειν πένθος ὀμκεῖον στένειν 

ΧΟ. Ὀυκ ὁἵδ' ἔμοιγ ὁῦν ἥ τ᾽ ἆγαν σιγὴ βαεὺ --Ιν---Ι--Ι--ἰ»» 

παμαμ 
μηνα 
ο πα 
ΕΕ Ι-- 
απ α 

ς 

γνώμης φὰρ ὀνκ ἄπειρος, ὥσθ) ἁμαρτάνε. 1250 |-- 

δοκεῖ προσεῖναι, χ᾿ ἡ μάτην πολλὴ βοή. - 

ΑΓ. ᾽Αλλ’ ἐισόμεσθα, μή τι καὶ κατάσχετον -ὦ 

κρυφΏ καλύπτει καβδίᾳ νυμουμένη, «ώ 

δόµους παραστεί χοντες' ἐν γὰρ ὀῦν λέγεις" 1205 |»- 
λ ” ” / α / ρω ΄ καὶ τῆς ἄγαν γάρ ἐστί που σιγῆς βάρος. 

ΧΟ. Καὶ μὴν ὅδ ἄναξ ἀντὸς ἔφηκει --[νν-[-ν»|-- 

μυημ᾽ ἐπίσημον διὰ χειθὸς ἔχων, -νν]-- κ ν-ικν- 

ἔν δέµις ἐιπεῖν, ὀυκ ἀλλοτείαν -νν]|--||--ἰ--- 

ἄτην, ἀλλ᾽ ἀντὸς ἁμαρθτών. 1260 |--]--]Ι»--|-ε 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕ, ΑΝΡ ἘΝΑΙΠΙΞΗ ΛΟΟΕΝΤΌΟΑΤΙΟΝ. 
. 

ΧΟ. Τι αν εικασείας τούτο» Ἡ γύνη φβούδη πάλιν, πειν εἰπειν λόφον ἔσθλον η κάκον. ΑΙ’. 
{ 

Και αύτος τεθαμιθήκα᾿ δε βόσκομκαι ἔλπισι, κλυούσαν άχη τέκνου, ουκ αξιώσειν γόους ες πὀ- 
λιν» ἄλλα ἔσω ὕπο στέγης πθοθήσειν δµκώαι στένειν οικείον πένθος γαρ ουκ απείρος γνώκκης, 
ὥστε ἁμκάθτανειν. ΧΟ., Όυκ οίδα” ουν εμκοίγε τε ἡ ἄγαν σίγη δόκει πβοσείναι βάρυ, και Ἡ πὀλ- 

{ / 

λη βόη µάτην. ΑΓ. ΄Αλλα, παβαστειχόντες δόµιους, εἰσομέσθα, µη και κβύφη καλύπτει τι 
κατάσχετον Φυμιούκκενῃ κάξδια᾽ γαρ ουν λέφεις ευ᾽ και γαρ ἐστι που βάρος της άγαν σίγης. 

4“ ΄ / ΄ ’ / ’ { / 

Χο. Και κ«ἢν ὅδε εφήκει άναξ αύτος ἔχων επισήµον μνήμα δία χείρος, ἄτην, ει Ψέροις είπειν, 
ουκ αλλοτξιαν, ἄλλα αὐτο; ἄικαξτων. 

ΤΗΛΝΕΞΤΛΑΤΙΟΝ. 

0ποπῦ5. ΓΤο ἐλε Μεεεπσεγ.] Ἅλιαι οπηδί (ποια οοπ]δοίιτε {]]ς έο 
πιεαν ζ Τὴ6 ν/οππαη ἶ5 ϱοπε αραἰἴη,--Ὀείογε π{ετίηρ οπε νγοχά, σοοά οἳ 
Ραά1 Μεεκεναξα. [ πηγδε]Ε, ἔοο, απι αδ(οπἰδηεά: Ρα: 1 11νε ἵπ (λε Πορα 
ναί, Ἰανίηςσ οστά οΓ Ίος 5οη)5 πι]δ{ογέάπε, 5θ π]] ποῖ ἀείση {ο νεπέ 
πει βοιτοννς ἵπ ραρ]ίο,---Όαΐ εἶναί, υηέπῖη απἆετ {πο τοοξ οί (ἶθ Ρα]αςς, 
δΊιε γ!]] αρροϊπί Πεγ πιαῖἆ5 {ο πιοᾶ α ἀοπιεςείο ἀϊτρε: --- ἔοχ εἶε ἶ5 πο 
ἀεγοῖά ος ]αἀρπιεπί, «ο 45 {ο αοί-οι]ραΡ]γ. . 

ΟποκῦΒ. Ι πουν ποῖ:---ΟΥ/6ΥΕΓ, {ο πιο αἲ ]εαδέ, 8η οχοθβεῖνε]γ Ρτο- 
{ουπά 5ἴ]εηος 86επης {ο Ρρογίεπά 5οππείΠ]ησ-στίενοις,---απά πιαο]ι ο]α- 
ΠΙΟΙ; {ο ὀεννλοιε ταδι]ε! ΝΤεςςενασπ. Βιΐ, γεραϊγίησ Ιπίο {6 οιςε, 
ννθ γη] ασφααϊπί οµγβε]νες, ν]ιεί]ετ 5Ἰθ ἵ5 ποί ΠΙάἀεπ]γ εοποεα]ῖηρ ἂ- 
ηΥ υπ]ανν(α]-ράτροςο ἴπ Ίου (γουῦ]εά παπά: {ος ἔπετε (οι 5ασρεκίοςι 
νγε]]---ἴη α5 πΙΙΟΙ α5 (οτε {5 α 5οπηθίΒίησ στίονοις ἵπ ἴοο Ργοβουπά ἃ 
βεησα. [ Εατέ Μεσεεπρε», ργουεεᾶίπρ ἐπὶο {λε Ραΐαεε.] 

Οποκῦ5. Απά 1ο! Ἠετε οοπ]ες {πε Κῑπς Ἠ]πηςε]Ε--- Πανίπρ αοΓ085 Βἱ5 
ΑΤΠΙ 8η ππθαι]νοσα] {οΚ6Η,----ᾱ ἀθείγασίίοη (1Ε{ο δαν ]ῖς Όε Ἰανν(α]) πο 
οἱ αποί]ει’5 ἀοΐπρ,--- Ρα! Πήπηδε]{ Ρεῖης ἴἶνο σι]γ ααέπος ο 18! 

1248. ἨγΊ] ἀξιώσειν, Ῥελαείει Ἱετδιπ-{ 1951. Πο να]σαί τοπάῖης ἵ8 ἐμοὶ ὃ δῦ». 
ἀειβίοά προτιθέναι: Βε]άϊετ απά Ενβατά:, | 1909. κατάσχετον, ξορέ δαςλ---εἰά-ἵπ. 
στένει». Ῥε]αείετ Β4Υ5:----έἵη (ά]ρις εόπι- 1258. Ἠνβατάις εκρ]σδί]οῦ Οἱ μνήμα, 
ΡὲΥ ῥγἰπιάνωπα νέτΌυτη ὃ οφ πιόπἶθς το- | 15 πιοππιέπέινε, ---«οἱ1ϊσεῖ, θότατη 15 
Ρείέπάνπι, φποάᾷ Πὸς ]όοο εδί προτίθηµι.’᾿ | ἔδοία 5ιηί: ἴ]λο Βο]μο]]αδί”5, τὸν νεκςόν, 
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ΚΡ. Ἰὼ φθενῶν δυσφεόνων [Στροφὴ α.] |--[----- ᾱ’ 

ἁμαρτήματα στερεὰν Ὕστνν»» β’ 

Φανοτόεντ΄, "Ὦ κτανόντας τε καὶ "νντενκκν- γ΄ 

λανόντας βλέποντες ἐμφυλίους. Ὕστνςκ---- δ’ 

Ὢ µοι ἐμῶν ἄνολθα βουλευμάτων. .. 15605 π"νντν-ᾗκο-ν- ε’ 

Ἰὼ παῖ, παῖ, νέες γέω ἕὺν µόρω, Ὕπππνσῄντεν- ὅδ' 

ἁῑ, ἆἲ, αἲ, ἀἲ, --|-- - 

ἔθανες, ἀπελύθης, ννώνωνο 9/ 

ἐμαῖς, ὀυδὲ σαῖσι δυσθουλίάις. ...... / 

ΧΟ. Ὀέ μ’, ὡς ἔοικας ὀψὲ τὴν δίκην 1δεἴν. 1270 -ιν-»-Ιν-Ι»-ἰ-- 

ΚΡ. Ὀέμοι ΓΣτροφὴ β.] |-- α΄ 
ἔχω μαθὼν δείλαιος ἐν ὃ ἐμῷ κάρα μυ β’ 

9εὸς τότ᾽ ἄρα τότε μένα βάρος ἔχων Ῥοκ-κν ᾖνώνον- γ΄ 

ψ Ε) 3 ) / «ἳ ν : / 
ἔπαισεν; ἐν ὃ᾽ ἔσεισεν ἀγρίαις ὁδοῖς, «σννν-ῃντνκν- ὃ 

ὀέµοι λαξπάτητον ἀντρέπων χαράνε 12/5 --εντΙν-ν- εἐ 

Φευ, φεὈ' υη : 

ὦ πόνοι βροτῶν δύσπονοιο -"-ν.]|-ν» ” 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕΗ, ΑΝΡ ἘΝάΣΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ. ]ω στέρεα, ανατοέντα ἁμιαβτήμκατα δύσφβονων φρένων. Ώ βλεπόντες τε εμιφύλιουε κτα- 
’ 

νόντας και ὐανόντας. Ὦ μοι ανόλθα ἔμκων βουλεύμκατων. Ἰωπαι,παι,νέος ἕυν νέω µιόξω,αιραι, 
, , ”, / ; , / « / / / ῄ 

αιαι,ἔθανες,απέλυθης, ἐριαιεγούδε σαίσι δυσθούλιαις. ΧΟ.Οίμε, ὧν εοίκας ἴδειν την δίκην ὀν-- 
5. Οέμοι' δείλαιος ἔχω μιάθων’ δε εν ἔρκῳ κάρᾳ τότε 3έος επαίσε άρα τότε ἔχων μέγα βάρο;, δε 
εσείσε εν άγριαις ὅδοι», οἱμιοι, άντβεπων χάξαν λαξπατήτον. Φευ, φευ’ ω δύσπονοι πόνοιβρότων. 

ΤΠΗΑΝΡΤΑΤΙΟΝ. 

Οπσον. [Επιεγῖπρ,---ργεοεᾶεά ὂψ δευεγαζ ΡεΤεΟΛ5 ρρογΗὔπρ Πὲς ζ1γε- 
{685 5οἩ, έᾖε ᾗἶπιρ Λπισε]/ ὀεαγίπρ ερ {λε λεαᾶ.] Α]α8! ἴἶιε Ἱστεραταῦ]ε, πε 
ἀεαά]γ εσγοῖς οΓα ρετνατίεά παῖπά |----Ο γε γιο ]οοΚ αροπ (πε Κἰπάτεά 
βΙαΥετ5 οπά {ε δ]αϊπ! ΟΙ! ππε, έε Ἱπ[αίπαίῖοη ος ΠΙΥ οουηςε]ς. [11 
Ὀεερίπρ.] ΟΠ! ΠΙΥ 86ΟΥ, ΠΙΥ 5οἩη, ἶπ {1Υ γουί] ΡΥ 8η υπΙπηε]γ {αίε, α]ας! 
8ἱ85! αἱαδ! αἶας]! ἴἶνοι Παςί ἀῑεά-- ἴποι Ἠαδί ἀερατίεά---ΌΥ π1πθ, πο {1γ 
ΟΝΠ γαβηεςς! [ Τᾖε ιοπαγε]ι αρρεατα ουεγρουετεά ὃν Μὲς 72είίιρς.] 

ΟΠοεῦς. [δ]ρ]λῖπο ἴπ ρί(ψ.] ΑΠ ππθ,---πον/ οι βεεπηερί {ο ἀΐδοετῃ 
βίῖος γγπεη {οο ]αΐ6! 

Οκεον. ὧ/οςς παπα! [ ντείολεά Ἠανε ]εατηί: οπά οΠ ΠιΥ Πεαά αἱ εἶναι 
εππε ἀῑά εἶιε (αοάἆ βπηῖῖε, 3Υ αἱ εαί πε, γη Ἠεανγ ἱπρι]ςο, απά ἀτογε 
πως ΟἨ {ο βαΓίοιΙ5 ΊΥΥ5,---ΠανΙπρ, αι 1 πε, ογετέυγηεἆ ΠΙΥ {ΟΥΠΙΕΙ 10Υ ἴο 
Ρε (γαπιρ]εά απάθτ {οος. Α]α5! οἰας! ΟΙ ἐἶνε (οἱ]δοπης {οἶ]5 οΓπιοσία]β! 

12632. στερεὰ, αγΦΛ, γἱρίᾶ, απθεπάίπρ. | 1272. ΟἨ ἐν δ᾽ ἐμῷ κάρα---εί φεαιιέπίῖα, 
1265. λε Ξοο]]αδέ δίαΐες {πε πἹθαή- | Εν[αγάί 5αγ5:---'γόνία: ἔτι ἐβΙέάγ Πές 

ἵπρ ΟΓ δανατόεντα, ἴο Ὀ6, 61{11ΕΥ, Φανάτου ἄ- | ογάυἰ{ὸγ πιίᾖῖ Ιγάδεεη» ἴπ εάριιέ πιέιη δᾳαέ- 
ξ-α, πιογλέἶἱπρ ἀεαίᾖ, ΟΥ Φανάτου ἀίτια, ϱηζ{- | υἱς Πιόαἰς 1πρόρ{{ ἀέφμε {ἐΥ11:---μέγα βά- 
{ψ οί ἀεαίμ. Τπε Ἰαΐτετ Ἰπίεγρτείαί]ο ἶ6 | ϱος μκ᾿ ἔχων 1άεπῃ θδί ᾳιοᾷ μέγα βαθυνόμε- 
Ἠεγε πιογθ πἹταβ]ε (απ {πε {οΓΠΙΘΓ. νος ἔριοί.᾽΄--Απά Ἰιθ αἀάς., ννϊί(Ἡ α)1άδΙο {ο 

1964. βλέποντες. Οπότιπι Πῖ5 νέτΏῖς α- | τότε, ν6ιςε 1275, “« ἀόολπαϊ ἀάπια Ἱόηρα 
{άτ] ν]ἀέίατ: 6Ο οεγπέπ{αδ/ ΡΥΟ έλει/ οέγ- | ἵη Ὀτόνες ἁάας 5ο]άία εδ.” 
ηὴ1φ.᾽΄ ΜΟδαΕΑΝΕ. 1275. Εοῖ λαξπάτητον, 8ΟΠ16 μῖνε λεω- 

1266. Εγ[ανά( απά ΜΒΕΒ. ραςἱθ]]γ Ἰαγε | πάτητον,----Ἀπιὰ Ο{1ΕΙΒ, λακπάτητον. Όλο 
παῖ ΟΠΊγ οπςς:----ΑΠά 1 {νε απ άςιγορΏξ, | Μ 5. Πᾶ5 λὰξ πάτητον:---1κεν]δε 1μ ἃ (ουν 
τί φῄεο Τένα λέγει; νξον (οι λόφου. οοΡρίε» {ον ἀντεέπων, ΝΕ Βιιὰ ἂν τρέπων. 
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ΞΑΓΓΕΛΟΣ. 

ΤΩ δέσποθ᾽, ὡς ἔχων τε καὶ κεκτηµένοςν --[ν εν -κ-Ιἰ--]-- 

τὰ μὲν πρὸ χειρῶν τάδε φέρεις, τὰ ὃ' ἓν δόµιοις «-ἰν-||-- νι» --ίν- 

ἔοικας ὕκων καὶ τά χ᾽ ὄψεσθαι κακά. 1250 Ὕ-[ν- (κκ -]--ἴ-ν 

ΚΕ, Τ/ δ ἔστιν ἀὖ κάκιον ἐκ κακῶν ἔτι; »-[--Ι--ἰν---ἰ-ν 

ΕΞ. Γυνὴ τέθνηκε, τοῦδε παμμΊτωρ νεκροῦ, --[--Ι[--ἰ--Ιἰ--Ι-- 

δύστηνος, ἄθτι νεοτόμοισι πλήγµασυ. --[.- «κκ» -ι»ν 

ΚΡ. Ἰὼ ἰὼ δυσκάθαρ- [ Αντιστεοφὸ α.] |--Ιν---- α' 

πος ᾿Αίδου λιμῶν, τί μ ἆθα, 1255 Ἱ---»- Ι μν: β’ 

τί μ΄ ὀλέκεις; Ὦ κακάγγελτά µοι | νννε]----- γ΄ 

προπέµψας ἄχη, Τίνα 3ροεῖς λόγον» »-νΊννντνν ὃ 

2Α7 ἀἲ, ὁλωλότ) ἄνδρ ἐπεξειργάσω. »ννεντ[ν-εν- . 

Τί φῆς, ὦ παῖς Τίνα λέγεις νξέον λόφου; .-ννΙνκννν- ὅὃ 

᾽Αἲ, ἀἲ, ἄἲ, ἄἲ 1290 |-- |- - { 

σφάφγιον ἐπ᾽ ὀλέθρω [νννννν- 9) 

γυναικεῖον ἀμφικεῖσθαι µόρον. ν- ων --νν “ 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕ, ΑΝΡ ΕΝΑΙΠΙΡΗ ΔΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

ΕΞ. Ώ δέσποτε, ὧς τε ἔχων και κεκτήµενος, Φέβεις (κεν προ χείθων τα τάδε κάκα, δε εοίκαε 
ὕκων καὶ τάχα οψέσθαι τα εν δόµκοις. Κ.Ρ. Δετι εκ κάκων έστι αυ κακίον ἔτι; ΕΞ. Γύνη τεθ- 
νήκε, παμ«ρκήτωρ τούδενέκρον, δυστήνος, πλήψρκασι άρτι νεοτοµκοίσι. Κ.Ρ.΄ Τω {ωλίρκην Αίδου 
υσκαθάρτος, τι ἆθα ὄλεκεις κε, τι ῥεε; Ὦ προπέµψας µκοι κακαγγέλτα άχη, τίνα λόφον Ἠρό- 

εις; Α:; αι; επεξείθγασω ολώλοτα άνδρα. Τι Φῃε,ωπαι; Τένα νέον λόγον λέγει» Αι, αιραιναι; 
ψυναικείον (κόρον σφάγιον αμφικείσθαι ἔπι ὀλεθρω, 

ΤΕΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. 

ΜεδεΕνασπ ΕΠΟΝ ΨΊΤΗΙΝ. ΓΕπ{ετίπρ, αοοοδἰς 6γέοπ.] Ο1 παγ ]οτᾶ, 
Ἡο Ῥοίῃ ροββεβεῖης απά αοααἱτῖης, ἴποι Ῥεατοεδί Ιπάθεά ἵπ Εγ Παπάς 
Όιεδε εν]]ς.----απά β6επιεδί οοπηίης, απά 8Ο00Η, {0 ψίηθςς οίεγ ἀϊδαρίοτς 
ἵη {1γ ρ8]αοθ! 

Οκπεον. [ Ηεαυζψ.] Βαΐ ναί, αἴίει εἶλαςο οαἱαπη]εῖε», ἶ5 ἴετο αραἶΏ 
ποτε σα]απιϊίοις {111 2 ! 

ΜεδςεναξΠ ΕΚΟΜ ΥΙΤΗΙΝ. ΤΗΥ 6ρουςε {5 ἆραά, ἴ]ια Γ1] πιοί]ευ οἳ 
Μ]6 «Ο1ΡΞ6,---άΠΠΔΡΡΥ-ΥΟΠΙΕΗ, ὈΥ πνοιπᾶς ᾗαθί {Γο51-ΙπβΙοίεά. 

Οπεον. [7 α οἰγαῖπ οί ἱποοπεοίαῦζε σγἰε/. |Ο! ον! ροςί οΓ χε 6τανε 
ἠχαί οαηςί ὈΥ πο εχρίαίῖοη Ρε δοοί]εά,--- υγ έποπ Ἠαςί έἶχοι ἀθείτογεά 
πηεὂ [Το {με Μεεεεπρεγ.] Ο ἴἴιοι εἶιαί Παδί οοπνεγεἆ {ο πιο {16 εν]! {]- 
ἀϊπσς ο{δογτού, π]λαί {αΐο ἀοςί έ]οι {611 2 

Α]αδ! αἶαδ! εἶποι Ἠαδί α δεοοπά-Ιπιθ-άἱδραίσλεά α ἀεαά πιαη ! 
Ἠγ]ιαί δαγερί (οι, Ο ]α42 Ὑγῃιαί πουν ἱπ[οσππαίίοη ἀοςί (οι ἀε[ῖνει 2 
Ύψο, ννο, νγο, νγο, ἴ]ιαί έχε ἀθαί] οΕ παγ γψ(ε ὮΥ πιαγάετ β]ιου]ά ὃε αᾱ- 

ἀεά {ο (ἶνε ἀεείταςίῖοη ΟΕ ΠΗΥ 50Η! 

12768. ΕγΠιγάί σῖνας ἴπε πιεαμ]ησίοῦα,| 1281.Εγβιτάί οοπίθιιἆς {οΥ ὐ,απά Ηοι- 
0 Λένα, φιᾶπι εἰ Λάδεηα οί (παπς {ρευπη) [πιαπυ {ου ὅ, 1π Ἰἶοι οἱ ἐκ. 
πάοέι (τος αἀνότδα») Λάος (παπα πόπι νο) 1282. παμεκήτωρ, πα. ρ]άπὸ 5ο πιάίτεπι 
ΙάηΙ δι ΓΥ5.----φμαέφιιε ἴπέι δή υεπίγε | ρτουάνῖε, απᾶπι ἄ]ῑο πό]]οί αρότείες ός- 
υἱαόγἰς οί πιοῖ" ουπερεοξάγ8 έ88ε πιάία... |9ο. ΕΕΕύΕΡΤ. 

12680. ΕΟΥ ἥκων ΠΙΔΗΥ Ἠαγε ὄκειν,---ᾱΏά | 1284---5. δυσκάθαρτος ᾿Αίδου λιμὴνν Ἡλ- 
τάδ {0Υ τάχ’.---- Αἰάς’5 τεαᾶῖηρ ο{ ἴπεςε | οπρἰάδι]ο ΟΥ οἱ γεοερίάοιζωπα. 
Όνο ν6Γ865.----νϊΖ. ἐῖς απιά {]χε οπο Ὀδ[ουγαοί 1289. Ενβιτάί γοίαϊηοά παῖ, Όαί το]δοί- 
1:18, τὰ μκὲν, πρὸ χειρῶν" τὰ δὲ, φέρων' τά’ ἐν | οἳ ὅὦ.---Η ετπιαΠἩ Ίμας τα]εσίιοά Ὀοι, απ 
όμκοις ἔοικας ἤκειν, καὶ τάδ ὄψεσθαι κακά, | Ἰηβογίθά (κοι ΏείΟΓΟ λόφον. 

Μ 
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ΕΞ. Ὁρᾶν πάρεστιν ὂν γὰρ ἓν μυχοῖς ἔτι. .- [» -ι»- |» -]»- |». 

ΚΡ. Ὀέμοι [ Αντιστεοφὴ β.] |-- α’ 

κακὸν τό» ἄλλο δεύτερον βλέπω τάλας. 1295 Ίν-ν-ν-νν-ν- β’ 

Τίς ἆφα, τίς µε πότµος ἔτι περιμένει; «νντνΠνννννν- 

Ἔχω μὲν ἐν χείρεσσιν ἀθτίως τέχνον, .-ν--- | μή άμ οἵ 

τάλας, τὸν δ) ἔναντα πβοσθλέπω νεκρόν. "τν Ίντντνν ε’ 

Φεῦ, φεῦ -- υ 

μᾶτερ ἀθλία, φεῦ τέκνον. 1900 |---ν-[-νν η’ 

Ξ. Ἡ δ᾽ ὀξύθηκτος ἥδε βωμία πἑριξ "τν ν-ίν-ικ-Ι-- 

λύει κελαινὰ βλέφαρχ, κωκύσασα μὲν ὝσΙν-νν-|Ι--]κν 

τοῦ πρὶν Φανόντος Μεγαξέως κλεινὸν λέχος, -τιν[κνν]ν---|»» 

ἀὖθις δὲ τοῦδε, λοίσθιον δὲ σοὶ καχκὰς [ντ ν-ιν-ν-|-- 

πθάξεις ἐφυμνήσασα τῷ παιδοκτόνω. 1905 |--]ν-|--]-- |-- |» - 

ΚΡ. ᾽Αἴ, ἀῑ, ἀῑ, ἀἲ, [Στροφὴ Υ.] |--ι-- με. 

ἀνέπταν φόδω. ωζονψα β’ 

Τέ μ᾿ ὀυκ ἀνταίαν μα γ΄ 

ἔπαισέν τις ἀμφιθήκτω ἔίφει; γττν-[νκ-ν- κ.α 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕΒ, ΑΝΡ ΕΝΑΠΙΞΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

ΕΞ, Παρέστι ὅραν" γαρ ούκετι εν κύχοις. ΚΕ, Ολοι τόδε άλλο δεύτερον κάκον τάλας βλέ- 
πω. Τι πότµκος άβαρτι; ἔτι περίρκενει κε} Ἐ χω εν, τάλας, εν χειβέσσιν ἄθτιως τέκνον, δε εν- 
ντα πρόσΕλεπω τον νέχρονι Φευ, φευ άθλια κκάτερ, φευ τέκνον. ἘΞ. Όε ἡ ἠδε πέριξ βώμιια ο- 
ξυθήκτος λύει κελαίνα βλέφαρα, κωκυσάσα μκεν κλείνον λέχος Μεγάρεως του πριν Φανόντος, δε 
αὖθις τούδε, δε λοίσθιον εθυµνησάσα κάκας πράξεις σοι τω παιδόκτονω. ΚΕ. Αι, αι,αι, αι, ᾱ- 
νέπταν φόθω. Ἔιτις ουκ επαίσε (κε ανταίαν αμιφιθήκτω ἔίφει; 

ΤΕΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ. 

ΜτεξςΕναξη ΕΕΟΝ ΥΥΙΤΗΙΝ. [7οοῖπρ ἑοωατά ἐλεραίαοε.] Τε 15 Ίιετε 
{οχ ἴπεε ἐο Ὀε[μο]ά:---{ος (πε Ὀοἆγ {5 πο Ίοησετ ἵπ έἶνε ΙΠΠΘΓ-ΟΠΑΠΙΡΕΓ. 

Οπεον. ΔΕ! ππε! ἐπ] οί]μετ [ Τε οΟτγςο οί Εωγγαϊοῦ ἐς 5εεπ.] 5υῦςε- 
απεηί οα]απίγ, ., υυτγείο] έἶῑαί Τ απι, Ρετοείνε! /μαί {αίε (Ίιεη, γα 
{αΐθ γεί ανναϊίδ Ώιθ2----Ι απ Ῥεασίης Ιπάεεᾶ, ΙΠΠΑΡΡΥ-ΠΙΘΗ, η ΠΥ 8ΥΠΙ8 
ΠΙΥ Ἰα{ε]γ-Θ]αΐη 5οΏ,---απά Ἠεγε ορροβ!ίε {ο 1η 1 5οε {μαί οίπετ ἀεαά- 
Ροάγ. Α]α8! αἰας! νυτείε]ιεὰ πιοί]Ώες ! αἶα5,ΠωΥ οΏΙ]ά! Μεθεενα Επ ΕΚΟΜ 
Ψ/ΙΤΗΙΝ. Έοτ 5,1ε, Πατά ὉΥ (πε αἰίαΥ 5εἰ{-ειαρΌεά-νΙ-ειάάεπ-(πναςί, 
εἶοβες ηετ ἀατκεηῖης ϱΥΕ5, Ὀευναϊ]ίηρ Ιπάεεά {ἶε Π]ας]οις Ὀεά οἱ Μόέ- 
ρατεις {ΟΓΠΠΕΤΙΥ ἀεοθαδεά ---απά πεχί οἱ Ἠίπι Ροΐοτε α5.--- απἀ, 541, 
Ἱππρτεσαίίηρ α Ρα] εβα] Γοτίαπε οἨ έπθε {16 πιιτάετετ οΕ{ὮΥ ολΙ]άτεπἰ 

Οπεον. Α]αο]! αἰασ]ς ! αἰαο]! αἰαοσ]! 1 ραἱρίίαίο ννὮ ἀτεαά! ΥΊΥ 
ἆοεβ ποῖ 8ΟΙΏΕ οη6 σῖνθ πηθ 4 ππογία] νγοιηά νέ]ι (1 ἐννο-εάρφεά 5νγοτἀῦ 

1991. Βοπιθ ςδευί (νε «ἰση]ῆσαίῖοη οἳ ’ απά Ἱπάσεά πιογε ταῖοπα] 56η58, [ Επ]ς, 
τμ]Φ νευςε {ο Ῥε, “« { Λαυε ἐπάρος αἰγεααμ | ἵδ, «ρίεγοσά ὂψ «αγρ ροῦπί ΑεοπΙη τρ εά.” 
ὀε[όγο πε ΠΗΗ 9ο:”---Όαί Ὦ} ἄρτίως τέκνον, | Πέ ννα5 Βγιπο]”5 ορίπ]οι (ναί α νευβε αἴ- 
ΤΙ υπάοτδίαπά----Ὕέσιψ Ιαΐθ 501, 1 δοη 10ο | {6 {Πῖ5 οπε 15 γναη{ῖηρ. 
ζα{εἴψ τας---ΠΙΥ γεοεπέζψ ἀερεαδεά 501.” 1905. ΜαπΥ οοΗδίΥΙ18 πρὶν νν]{] κωχύσα- 

1298. ΕΟΥ ἔναντα, Α]άῑΙ5 Ία5 ἐναντία,---- | σα,---Ποί νηϊέἩ Φανόντος. Τηε Μόρανεις οἳ 
απά ΓΗ], ἔναντι. εχ]5 νογ»ο ἵς ίΊιε Ὀο]ά γου(ίἩ νοπα Ευήρ- 

1901. Ετθατάί εοηβδιάετεά ὀξύθηκτος {ο | 1488, τι (]χε Ρ]ιαπήδρα,»ίγ]εςΜεποόςειιΣ, 
ΠΊΘΟΗ, “Γι δύπάα:”” Όαί νε ποτε Η{ετα] { α5οηἩ οἱ Οτόοη απά Ειχγά1ςδ. 
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Δείλαιος ἐγὼ, φεῦ, φεῦ, 1910 |---]--ί-- ἑ 

δειλαίᾳ δὲ συγκέκραµαι δύᾳ. -“τνςν--ν- - 

ΕΞ. Ὡς ἀιτίαν γε τῶνδε κἀκείνων ἔχων --|--» -ἵν-Ι|--Ι»- 
8 ι) ; - πα. ’ ’ 

πρὸς τῆς λανούσης τησδ ἐπεσκήπτου µόρων. --]--||--Ι»-Ι--Ι-- 

ΚΡ. Ποίω δὲ κἀπελύσατ᾽ ἐν φοναῖς τεόπῳ» --[ν-!ν-]--Ι»-Ι-- 

ΕΞ. Παίσασ᾽ ὑφ παρ ἀυτόχειρ ἀντὴν, ὅπως 1915 |--]--Ι--ἰ--|--ἰ-- 

παιδὸς τό) ἠσθετ) ὀξυκώχντον πάθο». --[»-|Ι--|ν-||--]κν 

ΚΡ "Ω µοίμοι, ταδ ὀυκ ἐπ᾽ ἄλλον βεοτῶν [Στο. δ.]|---ν-Ι----- α’ 

3 ” ς , 9 9 3 / 

ἐμᾶς ἆθμόσει ποτ ἐξ ἀιτία». .--ν-]»--ν- β’ 

Ἐφὼ γάρ σ᾿ ἔγωγ ἔκανον ὁ µέλεο». .-τν-[ννννννν 

Ἐγώ Φαμ᾽ ἔτυμον. 1920 |»--ννν δ 

Ιὼ πρόσπολοι, 
ν--υυ Ε 

’ 

φρόσπολοι, -ων ἕ 

” ’ 4 / / 

αγετεµ οτί τα χο» κννννων η 

ἄγετέ μ ἐκποδὼν, ωωσνω 9/ 

τὸν ὀυκ ὄντα μᾶλλον ἢ µηδένα. | 1920 ἵν--ν-[Ι---νν . 

ΧΟ. Κέρδη παραμεῖς, ἐέ τι κέρδος ἐν κακοῖς" -- -[- ώ | ώ -]ν ἓ [ν «|» 3 

τηΕ ΟΒΡΕΗΒ»Ο ΑΝΡ ΕΝΩΤΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

Δείλαιος ἔφω, Φευ, Φευ, δε δειλαίᾳ δύαᾳ συγκεκράµκαι. ἘΞξ. Ὡς έχων αίτιαν γε τώνδε και εκεί- 
νων (κόρων επεσκήπτου προς της τήσδε Φανούσης. Κ.Ρ. Δε και ποίω τρόπω εν φόναις απελύσατος 
ΕΞ. Λύτοχειῷ παισάσα ἀύτην ὕπο ἥπας, ὅπως Ίσθετο τόδε οξυκωκύτον πάθος παίδο». Κ.Ρ. ῷ 
Αι µοι, τᾶδε εξ έµιας αίτιας ούποτε ἄβμκοσει ἔπι ἄλλον ββότων. Γαρ ἔγω ὁ μἔλεος εγώφε έκα- 

΄ / ΄ / { { / 4“ / / [ 

γον σεν Ἐφω φάροι ετυρκον. ]ω πβοσπολοι, ἌςοσπολοΏν αγετε κε στι τάχος, ἄφετε (κε έκποδων, 

τον ὀντα ου μάλλον η Κκήδενα. ΧΟ. Παραίνεις κέρδη, εἰ τι εν κάκοις κέρδος, 

ΤΗΑΝΡΤΑΤΙΟΝ. 

Α ντείο]θά πιαῃ απῃ 1, α]α5! αἰαδ! απά Γἱσλίπρ ἀεερῖψ.] 1 α γντείσ]ιεὰ 
[αίε Ἱηνο]νεά ! 

ΜτεδςεναξΠ ΕΠΟΜ ΥΙΤΗΙΝ. Α5 Ρεατίης (Πε σιΠ]{, αἴ-]εαςί, Ὀοί]ι οϐ 
ενα οης ἀεαί] απά ο ἴ]ιε οίπεγ νγαςί ἴλοι εμαγσεά ὮΥ Ἰεγ α5 δἶιο ἀῑδά ! 

Οπεον. Βαΐ απά ἵη ναί νναγ υνΗ εΙαισηίετ ἀῑά εἷνε ααῑε {62 
Μεςςεναξιι ΕΠΟΜ ΥΙΤΗΙΝ. [12εερίψ α[[εοίε.] Ηανίηρ ντ] ευ ου 

παπά ρίετοεά Πεγδε]{Ρρε]ονν (χε ]ῖνες, νεη δἶιε πεατά ος πο (μνησ]γ- 
πιουτη{α] 5αῇετίησς οΓΏευ δοη. 

Οπεον. ΟΝΠ16, πης,---ἴεςα οοΠδΕ(ΙεΠοεΒ οΓπιγ ουἱραῦ]επεςς υΥ]] 
ΠΕνεΓ ΑΡΡΙΥ {0 ΔΏΥ οπε εἶδε ο πιοτία]5! ου 1, α πιςεταβ]ε υνγείοῇι, γες 
Ι [4ργρεατίπρ γαοζεςῖ τυζέᾖ ΥΕΠΠΟΥΣ6.] αν φ]αΐη (ηθς! Τ δρεαίς ιο ἐν! 

ΓΤο 5 αρες ἴπ υαδίπς.] ΟΙ! αεπάαηίς, αἰίοπάαηί5, οοπάαοί πιο 
ΟΠ α5 δρεεά!]γ α5 Ροββίρ]ε, οοπάιιοί πιθ οιί ο{ έπε ΊναΥ,--- ππε ΥΙΟ πι 
ποίλΙΏρ Ώ1ΟΓΘ {8η α ποποπίγ! ΟΠοκῦς. ΓΤο 0τέον, 7εεἰποίψ:] Τποι 
αἀνίδεςί γν]αί 15 αἀναπίασεοι», 16 ααβῃί ἵη πϊδοτίαπος Ρο αἀναηίασο: 

1914. ἀπελύσατοι---αἰά 87ι6 ἴοοφο ιεγφεί{] 1919. Βταποῖς εὐ](εὰ ἔγωγ ἔκανον, {0 ἃ- 
αισαγ, πδατρος ἵη {ο 86Π56 ΟΓώχετο. νοῖὰ ἴἶιο Ἠϊαίις ἵπ έλα «ΟΠΙΠΙΟΠ Ἰθοίἴοη ἐ- 

1917---18. τάδ᾽ ὂυκ ἐπ᾽ ἄλλον ββοτῶν ἐμκᾶς | φὼ ἔκανον. ΕΟΧ ἔκανον 8ΟΠ16 ΜΒΕ. Ἠαγο ἔκ- 
ἁθμκόσει ποτ᾽ ἐξ ἀιτίας, ΗΟΤΠΙΔΠΗ θχρ]α11- | τανον.---Εβιγά{ ϱγοροδεά ἐγὼ γάρ σ᾿ εγὼ 
ες (ο πποαΗ:----- λος ἃ πιέὰ οπρά πάηφ Άι | Ἴκτανυν' Ἰὼ κκέλεος. 
ἐπ ἀἰδηηι οοπυόη{εί : Ἱ. ο., πάηηιὰπι ἄππαί 1920. Ηοτπαῦ ρίαςος α θΗ]] 5ἱίορ αξίες 
Ίος οὐ]ρα ἵπ ἀπ ἐναπδοτό τς, | εγὼ Ἱπ Οπΐ νουξε, αά Πο 5{0Ρ ΑΠΙΘΓ µ.έλεοςν 
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βράχιστα γὰε κεάώτιστα τὰν ποσὶν κακά. 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΚΡ. τω, τω, [ Αντιστροφὺ γ.] ν- |» - α' 

Φανήτω μόρων ν--ν- β’ 

ο καλλιστ᾽ ἐκῶν, 19350 .--να. γ΄ 

ΑΝ , ” κα 
ἔμοι τερµίαν ἄγων Ἴμέραν «ττνσνκςν- ὃν) 
/ 3 ”/ ” 

/ ύπατος (των (τω, Ὕνν]ν-]-- ε 
΄ν / 

ὅπως μηκέτ᾽ ἆμαρ ἀλλ᾽ ἐισίδω. 

ΧΟ. Μέλλοντα ταῦτα. τῶν πβοκειµένων τι χρὸ --]ν-!--ν-(ἰν-|-- 

πράσσειν' µέλει γὰρ τῶνὸ ὅτοισι χρὴ µέλευ. 195ο |--|--]- -ίν-ΙΙν-|-- 

ΚΡ. ᾽Αλλ᾽ ὧν ἐρῶ μὲν, ταῦτα συγκατηυξάµην. "-ιν-|--ίν---ἰ-- 

"τιν --ιν-ίν-|-- 

"ιν --ιν-{»-Ιν- 

ΧΟ. ΜΑ νῦν πβοσεύχου μηδέν ὡς πεπεωµένης 

ὀυκ ἔστι 9ὀνητοῖς ξυμφορᾶς ἁπαλλαγή. 

“τν Ιν--ν« ΚΡ.᾽᾿ Αφοιτ᾽ ἂν µάταιον ὤνδρ ἐκποδὼν,[ Αντιστρ. ὃ.] 

1940 
4 ” .” ῃ 3 κ.α / 
05, ὦ πᾶι) σε τ ουχ, εκων Εκτανο», "τν νυν 

, 9 5 / ” / 3 ., ΄ 

σε τ ἀυταν.  ΏὮ μοι µελεος ὀνὸ ἔχω .----ῃννν-ν- 

ων ὅπα, πρὸς πότερον 
/ ”. ” 

ἴδω, πᾶ δὲ 9ῶῷ" ν.-.ονουο ως οὐ. Ὅ 8. 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΒ, ΑΝΡ ΕΝΑΕΙΡΗ ΑΟΟΕΝΤΌΑΤΙΟΝ. 

γαρ χάχα τα ββαχίστα εν πὀσι κρατίστα. Κ.Ρ. Ίτω, ίτω, ὕπατος ἔρκων µκόρων, ὁ ἄγων καλλίσ- 
τα ἔμκοι τέβρειαν ἥμεβαν, φανήτω᾽ ἴτω, ίτω, ὅπως (κήκετι εἰσιδω ἄλλο ἡμιαρ. Χ(). Γαύτα κκελ- 
λόντα᾽ των πβοκείμκενων τι χ6Ί πθάσσειν γαρ μκέλει τώνδε ὁτοίσι χθη ῥκέλειν. Κ.Ρ.΄ Αλλα συγ- 
κατηύξαμκην ταύτα, ὧν µκεν έρω. ΧΟ. Μη νυν προσεύχου μκήδεν' ὡς ουκ ἔστι απάλλαγη Ἀνήτοις 
πεπρώµκενης ξύμφοθας. Κ.Ε. Δν αγοίτε ἔκποδων µιαταίον ἄνδρα, ὃς, ουκ ἔκων, εκτάνον τε σε, ω 
πα! τε σε αὐταγ. «δ µκοι μεέλεος, οὖδε ἔχω ὅπα, προς πότεβον ίδω, δε πα 3ω" 

ΤΕ ΑΝΘΦΙΙΑΤΙΟΝ. 

{ου ἴ]]6 (ἶιε ελοτίεδί ἵπ ους ρί6δεηοε 4γε (πο Ὀεδί. ΟπΕον.[ Λ4οςἱ ΠΠΟΙΥ- 
Γιἶψ.] Τιεῖ ἵέ οοππε, 1εί 1ὲ οοππε, Ιεί έἶνε ]α5ἱ οί παγ {αί68, Ὀεϊηρίηρ πιοδί 
ἀαξίταβΙγ {ος πι ἴε ΕΕΓπΙΙΠΑΠΙΟΠ ΟΕ ΠΙΥ ἆαγς, αΡρεα::----]εί Τέ οοππ6, ]6ί 
ἵέ οοπης, 5ο α5 ἰπαί 1 ΏιαΥ πεγετ Ώε]ο]ά αποίποεχ ἆαγ ! | 

Οποκ 08. Τμορε (Πίησς αἴα ΕὐίαΤε:---ο[ί1ιε (]ησς ρτεςεηῖ, οοπιπιαὰά 
πη]αί νε οισΗί {ο ἀο:---Γοχ έἶε οίΠείς 8γε 4 ο8Τε {ο ἴ1ο8ε νΊοπη Τὲ οε- 
Ἠουες {ο Ίιανε {5 ο8τε! ΟΕΕΟΝ. Βιΐ 1 ρταγεά {ου {με (πῖησς νΥλ]οἩ 1 
τεἙ]]γ ατἆεπί]γ-ἀεεῖγε! Οµοπυς. ΒΓΑΥ ΠΟΥ {ου ποἰμίηρ: δἶηος {ποτε 8 
ηΟ 6568Ρε {ο πιοσίαἰ5 {γοπι ρτεἀεξίίπεά ορ 

Οκεον. Οοπάμοί που’ οὐ{-οί-ίπο-γναγ ἐῖ5 [πα ἆουν ο{ α Π]αΗ,----Ιο 
υηνν 1η ς]Υ 5]ευν (Ἠες, Ο πΙΥ 6οἩ.----απά {16θ, ΠΙΥ νε ! 

[1η αροπη απᾶ ἀῑκίγασδίοπι] ΑΙ! πιε νγείο]εά, Ι ΚΠΟΝΥ ποί ἵη- ννμαί- 
ἀϊπεοιίοη, άροη Υν]]οἷι οί ἐἶιε (πο {ο Ιοο]ς, πος νεο {ο Ρ]αςο ΠΙΥ {οοί: 

ο 1927. ἐν ποσὶ, αἱ οἳ(γ [εεί,--- ΡΥεΦδοπέ {ο | όρο παά]ῖπι ος ΑίἲΙεόΤΙΠΙ ΠιόΤΓε συγκατευ- 
οµγ υἶειω. ΗΘΙΠΙΑΠΠ ρῖνος (1ο βἱρη]βσα- 
Ποστ οί {1115 νετςβε {ο Ὀε, ΄ργώςἐπίία ηιά- 
1 ὀρέίπιιι δέ, δἱ φιιᾶπι Ὀηευἰδδ πα οιώηέ. 

ο 1954. Ἐταπε]ς, Ὀμί οοΠίγασγ Ἱπάεεά {ο 
ο] ΜΑ... αβεῖρη ες {5 νειβε {ο {νε Μο5- 
δεηΡετ. Α]άμ5 εά]ίεά τί χρὴ πβάσσειν 

1956, Ολότὶ αἀπιοπϊΠόπεπα π{π]] οίακ- 
ἈἨ5 Οτόοῦ," ἂέ οέτ{ε,'Ὀ (παυ]ε, «φια οα- 
Ρΐο, μγεσάγέ [έειμ1.”----Ρ{ο συγκατηυξάρωην 

ξάμην. ΕΕΒΕΟΒΡΤ. 
1957. Ηὶς οἱ δόᾳ16ΗΕ νότδιις πιά]ὸ ἵπ Π- 

Ὀτῖς ἑἡρή{1 όναηί πήπεῖο. ΗΡΕΜΑΝΝ. 
1340. Α]άάἃ5 απά ΜΑΘΕ. (1 ρε]ενε, ν/ἰέ]ι- 

ουί οχεθρίΙοη) Ἠᾶνε κατέκτανον. ΒτΙΠΟΚ 
οοπ]εσίατθὰ ἔκτανον---ὶοῖι Εγέανάί αᾱ- 
ορίεᾶ. ΗοετΠπΙΘΗΠ Ὠᾶ5 κάκτανον. ἤ 

1941. 1η αἰ] ΜΡΡΒ. ννε βηὰ ὃς ὈείοΓε σε 
τ,---θιί Ἰπίχαβῖνε]γ. 
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, η { ολ ὅ 

παντα γαρ | -ν 
ῃ ” ” Λ- ’ 

λέχθια, τᾶν χεροῖν, 1940 Ίννν-ν- η 

τα τ ἐπὶ κρατί μοι ννν.ν- ν 

πότµος δυσκόµιστος ἔισήλατο. ν--ν-[.--νν 4 

--[νν-[--]ν»- ΧΟ. Πολλῶ τὸ φρονεῖν ἐνδαιμονίας 

-λν[εσ[τν«]-- 
1960 |-»»]-- ΙΙ» --ἰν-- 

.»-|-] τν νΙ-- 

πρῶτον ὑπάρχει χεὺ δὲ τά γ ἐς 9εοὺς 

μδὲν ἀσεπτεῖν' μεγάλοι δὲ λόγοι 

µεγάλας πληγὰς τῶν ὑπεραύχων 
.»-|-- 

--Ίκν-»--|- 3 

ἀποτίσαντες, 

γήθᾳ τὸ φβονεῖν ἐδίδαξαν. 

ΤΕΛΟΣ. 

ΤΗΕ ΟΒΡΕΗΕ, ΑΝΡ ἘΝΗΙΞΗ ΔΟΟΕΝΤΟΌΟΑΤΙΟΝ. 

Γαρ πάντα λέχβια,τα εν χέβοιν,τετα ἔπι κράτι (οι δυσκομείστος πότρκος εισήλατο. ΧΟ. Το 
φξόνειν ὑπάρχει πόλλω πώτον ευδαικόνιας᾽ δε χθη τα Ύε ες Ψέους ασέπτειν μκήδεν" δε µκέγα- 
λοι λόγοι των ὑπεβαύχων αποτισάντες κκέγαλας πλήγας, γήρα εδιδάξαν το φθόνειν. 

ΤΕΑΝΒΡΙΑΤΙΟΝ. 

{οχ ον6τγ (λλῖπα Ρετνοτςε, Ὀοί] ἵη πΙΥ Παπάς, απά οἨ Π1Υ Ἠεαά Ἠα5 4η 1η- 
τοννατὰ {αίε πιαάε {ο Ῥυχεί. [ ΕαἩΐ (Υέο, εοπαιοίεᾷ ἴπι πιοιγΓζ ργοςεδ- 
5έοτε, ποϊ(ᾖι {ιο θζεεαῖτισ οΟγ5ε οὗ ἠἱ5 5ο, ἴπίο {λε ραίαεο.] 

Οποπῦς. ἨΙδάοπι ἵ5 ΡΥ {αχ {πε δγεδί-ππεαης οἱ Παρρίποεςς:---απά 1έ 
Ῥε]ονας 5 ἵπ {πε (Πῖηρς αἴ-]εαδί (]ιαί «οΠοετΠ {λε (οάς {οῦε συ]ίγ οί 
ΠΟ ΙΓΘΥΕΓΕΗΟΘ :---{οχ πο Παρ ΏίΥ ννοτάς οἱ ἴ1ε ναυπίΙΏᾳ, ΡαγΙηΡ-ίΠε- 
Ροπα]ίγ-οΓβευετε α{ΠΙοίΙοη8, Ἠανε {ο οἱά-αρε (αιρ]ιέ νηδάοπη ! 

1944----7. Πετπιαπη Ἠθγε οἀ](εά, πάντα 
φἀρλέχεια, τὰν χεροῖν τὰ δ᾽ ἐπὶ κρατί μοι πὀ- 
τρκος δυσκόμαιστος ἐισήλατο, ΙΓ {18 ΙΠ{6Υ- 
Ῥτεία οι τ---ργάδόπέία πιέὲ ὀποπῖα ἰπιο]- 
Λάία }άσοπέ: φιι {πιπιπεμέ, αά(δπα, ἐιζοί- 
εγάθ]{ο ἵπ οάριιέ πιέιπή {γγιὲέ ἴπ[ογέίωιζπη. 

1945. τᾶν χεροῖν, Πίετα]]γ, {6 (Ληρ ἵπ 
δοίᾖ Λαπάςφ. Ετβαχγάΐ Ἰ88 τά τε χεροῖν. 

1949. πεῶτον, {γε 1γδί οοπι{1{ιεη{ ΟΥ εδ- 
δεηἑἑαζ----ἔᾖιο ο)ϱ[ φεοιεγέ-----ἴλιε Πιοδέ ἴλ- 
ἀἰδροιδαθῖε γοφηἱφίίε. Μπαβρνανο ἀοσεπιοά 
πῶτον {0 Ῥε Ριιί {ΟΥ πρότερον, απά Ίο 5αρ- 

Ροτίοά Ἠῖν ορΙπΊοι Ὦγ Πηδίαποῖηρ ἃ νατῖθ- 
Ιγ οἳ αχαπαρ]ος {ανοιγαῦ]ο {ο Πέ:-----έ Ῥτό- 
Ρυῖαπα, 54Υ5 1ο, εγίπι οῬ{πόγεί, 5] τὸ Φρο- 
νεῖν βρός198 6δδθί ἐυδαιμκονέας. ΕΟΥ ες, ἴ]ια 
τοαάῖηρ οἳ Ὀτιπο]ς απἀ οἳ Ετίατάϊ, Ηοί- 

ΤΙΑΠΗΏ Ὠαδ οδίοτεά ἐις.---Μ55. Βποίιαίο 
Ῥείνγεεη τά τ ἐις αηᾶ τά } ἐις. 

1965]. κεγάλας πληγας, Πιάρῃας ράσα»: 
86ύ67ε οοΥγεο(ἰοπ----αροπσίπρ ραἱπὸ----ὐθ- 
Λεπιοπί δι[Γογίηρς. 

1355. φήρα, ἴο οἰή-ασε, νΙζ. Πτ5ί, {ο {]ε 
Ώ6Υ8ΟΠ5 ο/ {Λε (Λογηςι---ᾱπᾶ 5οεοπά]γ. {ο 
6έομ:----ἴου, ἴ1νε {ογπιαΥ ος {6ρε, (ακῖηρς 
ἃ 1655οἨ ΓΓΟΠ1 {6 ρεπα] «οΠδεαπεηςες ος 
Ἠατιρ]ίγ ναυπ(ἶπσ» απά ο δι ΏΌογη αΤΤο- 
ραπος, αεἰκπονν]οάρε {πεπιςε]νες Ιηβίτιις- 
ιοᾷ απιά τπαἆο ννῖδετ; απά {νε ]αΐίοτ (ἀεαί 
Ἱπάσοά {ο {ιο νοῖςς ΟΕ ΓΘᾶδοΠ απά οἳ α- 
ΠἹΟΠΙ1οἨ ἵπ (1ο ΏΠΟγάΠΟΥ οἳ Ἠ]5 ρτ]άς,) 
Ἆα5 Ὦ} 5αά αβ]ϊοίϊοι Όεο {αισί Πα πα]]- 
γ, αι (ναί νν]δάοπι απά πιοςτα(οη ατα 
Ώιο 5ατεδί ΡΓΟΡΣ οἱ µαρρίηςςς, 

ΤΗΕ ΕΝΕΡ. 



ΜΟΠΑΙ, ΙΝΕΕΒΕΝΟΕΡ. 

1. ΤΗε ἀἱροδίοη οί Μαη ἱ ὂγ παίιγο αγδήγαγγ απ ορργεσδίυε--- 
Άτοπε ἰο Γοἶζψ, απ αυεγ5ε {ο ωϊάούπ. 2. Το Ἰθαγί5 οΓΦΟΠιο, ὐεῖπο ες 
οὐάμγαίε 1λαπ οἱ ολους, γεοεῖοε τωζέᾖι Ιπεεζθὰς, απ γεἰαῖπ {ο {λε ζα»ῇ, ἐ]ιο 
ἠὐπαϊν ἴπεργεδδίοπ» οὗ Εἱεί απ ἨΒεπευοίεπος. 9. Γεείπρο ο) Λπιαπίέη 
απιᾶ ϱ/ γεἰγβίοιις αἲωθ αγε ευεγ αρργουεά απ ολεγἰκ]λεα ὃν {λε ωΐνε. 4. Ιγ- 
Τευέγεποε αμά αραίᾖ/ αγε ἴπ ἰ]ιεπιδείῖυες πιο ιηδεοοπείτρ ----απια ἴτι ἐ]ιοίγ 
{επάεπογ, οι εποερΙΤοπ, γῖποιδ. 5. Ὦγοδρεγίέη ἐς ο διε]ι απ ἐπίος- 
ἱσαίἴπρ φιιαζτέγ αν ἴπ ϱεπεγαί {ο οαιιδε πΙΕΛ αἰηιοδέ {ο 7ογρεέ ἰ]έψ αγθ ΙΟΥ- 
ἰαῖ. 6. Ώοωεγ απ αιλογῖέψ αγε ϱἴυεπ {0 δοπιε ΤΟΥ ἐλεῖγ οτυη «εδίΥζ({οη 
απά {λαί 0 οίᾖεγς. 7. 4γγοβαηῦε απᾶ {έ υαμπίῖπας οὗ ργίάε πιθεί αρεεζ- 
ζψ ωὐᾗ α ωγεἰελεᾷ αἱ. 8. Τε Γοοῦΐκλ οαη δε]άοπι ὂε γιαᾶε {ο 5εε ἐ]ιεἰγ 
«Γον δείογε ἐΐ5 ἐγγεραγαῦίε Ε[}εοίς ργοάμοε ἴπ {επι απ Ιήπαυαἰ[ίης γερεπί- 
αποε. 9. ΤΠεροωεγ οί Ίουε ἰ5 ἐγγεδίσύζει---απᾶ {λε ὐἷας ο παίιγαί 4: 

«7ἐαίἴοπ, δίγοπρ: δι δοίᾖ αγε ὐ[πᾶ. 10. δεγῖοιδ οοηδἐφιεποξς ο Τεπέῖηιες 

αγἰδε, αγιά ἐπ δΟΊΕ ἠποίαποεδ υέγΗ διά ἀοπ]ψ, Γγοπι ἐν[Πύιρ οαιδές. 11. Τε- 

πιογΙ{ ἶν αἴωαι/ οι{ραδ]ε ---δοῦεν γο[έοίίοπ ἰαιααὐζε. 12. Το ργεσεγυε 
απ ΘΥΕΗΊΕΟΣ Ο/ {εΊΊΡΕΥ, απᾶ {ο ασε α τὶσ]έ 7γαπιε οὗ πιά, ἔτι αἰᾗ ἐλίπσα, 

απιᾶ αἱ αἰ] {ήππος, ἐς α ἀεσγος ο εποεί]επος ωω]ηίοῇ ᾖήηαη Υαἰ]έψ οσα αγα]ν 

αἰίαίπ αἰ. 19. Ἠεαἰίή ωζ(]οιέ Λαργίπεςς ἵδ α ἐγμζη ιυογ{]ζεο Τπ]εγχίαπος. 
14. 4[Ιἱοίοπς ἐεαολι 115 Μη]. 15. Τῆε ωἰςε ἰαᾖε [6δεοπ [7ου ἐλιε Γαΐε 
ο{ οίλεγε---- θέ οοἱς ζεαγπ ὂψ επρεγΊετσς οί. 16. ΤΗ ἰδάοπη ἲς οὗ αἰ αοφιῖ- 
σ16ἱοπς {λε ποὐζεςσέ, απιά {λε δµγεδί ὐασῖς απ δα/εσιαγᾶ οὗ Λαρρίπειδ. 



1άπο 

154 
217 
218 

227 
229 
26050 
9518 
221 
2946 
961 
589 
65ι 
0654 
698 

Τὴς Ἐάϊίοη υγ] Ῥε {ουπά {ο ἀῑπει {γοπα ιο Οσκί{οτά Ἐάϊον ος 
Βτυπο]ς ρεϊπ(εά ἵπ 1819 Ὦγ Βαχίετ, {οΥ ο. Ῥασ]ετ απά Ἡ.. Β]ΐςς, ἵη {νε 
{ο]]ουνῖηρ Ιπδίαηο6ς, Ὀεδίάες 1 95 ἀϊῑδοτεραποῖες ἵπ {πε Ρριπο(αίίοη. 

ΤηϊΦ Ἐάλίοι 

Βάκχιος 

1 ’ 

ειναλίαν 

ΣΑίδα 
΄ 

86η σσῃσιν 
Καντέων 
γυμιφεύσειν 
τινός 

Οπίοτᾶ Ἐάλιίοη 

/ Θρήσσῃσυ 
κκάντεων 
νυκαφεύειν 
τινος 

πο 

811 
948 
959 
960 

1108 
1120 
1140 
1196 
1241 
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19027 
1941 
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” ’ 

Επαισε τις 
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Ο. ΒΑΥΝΕΣ, ΡΕΙΝΤΕΕ, ΡΟΚΕ-ΞΤΕΕΕΤ, ΙΗΙΝΟΟΙΝ)Ξ-ΙΝΝ-ΕΙΕΙ ΡΕ, 
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